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 The purposes of this research were: 1) to develop teachers’ professional learning communities paradigm to enhance  

psychological competencies  2) to evaluate the efficiency of  the  developed  teachers’ professional learning communities 

paradigm 3) to evaluate the effectiveness of  the developed  teachers’ professional learning communities paradigm.                          

4) to impove and suggest in relation to the development of  teachers’ professional learning communities paradigm.                         

This research was conducted by using mixed of quantitative and qualitative research methodologies. The sampling groups were      

1) eight teacher professional training students at Suratthani Rajabhat University the first semester of   the academic year 2016.                    

2) eight master teachers 3) four school directors, and  4) a university supervisor working at Suratthani  Rajabhat University,                 

The students were recruited by the method of  purposive sampling.  

The  research instruments were  1)  a student test self-evaluation  2) an evaluation checklist  competence on                      

the teaching and learning  3) an evaluation checklist of  psychological competencies  4)  an opinion evaluation checklist and 

interview of cooperating teachers and teacher students that had a perspective on the development of teachers’ professional learning 

communities paradigm. The statistics used in data analysis were Percentage (%), Mean ( ), Standard Deviation, t-test (dependent 

samples) and    the content analysis.      

 The results were as follows:  

1. The result of  development  of  teachers’ professional learning communities paradigm  was a model                                  

of  the professional learning communities paradigm, which was called  PLEASE Model. This model was composed of  6 stages:                       

1)  Planning : P  2) Leading Instruction : L 3) Empowerment : E 4) Assessment : A  5) Standard : S  and 6) Evaluation : E.   

 2) The result showed that the efficiency evaluation of  the  developed  teachers’ professional learning communities 

paradigm  (PLEASE Model),  was at  a good level. the efficiency evaluation of such model was assesses   by five experts. 

 3) The result showed that the effectiveness of a developed  teachers’ professional learning communities paradigm were 

generally at pass levels. The teachings competencies focusing on psychology, which were assessed by school directors, 

cooperating  teachers,  university  supervisor  and  the  peer coaching professional training students. were mostly at excellent  

level. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำกำรวจัิย 
 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในแต่ละประเทศโดยการตั้งปณิธาน เพื่อน าไปสู่การมีชีวิตท่ีดีข้ึนเพื่อให้ทุกคนได้มี
โอกาส เรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาจึงมีบทบาทในการพฒันาคนและสังคมอีกทั้งเป็นกุญแจหลกัท่ี
จะช่วยแกปั้ญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลก เพื่อน ามวลมนุษยชาติไปสู่ความไพบูลยแ์ละ
ความเป็นปึกแผ่นของสังคมโลก (John and Sons, 2009: 1-2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี12 (พ.ศ. 2560-2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลกัในการพฒันาประเทศท่ีไดป้ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี1ตุลาคม2559ถึงวนัท่ี30กนัยายน2564นั้นมี
หลกัการส าคญัคือ“ยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีส าหรับคนไทย
พฒันาคนใหมี้ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินยัใฝ่รู้มีความรู้มีทกัษะมีความคิดสร้างสรรคมี์ทศันคติท่ีดี
รับผิดชอบต่อสังคมมีคุณธรรมและจริยธรรมซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลกัใน
ภาคการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพคนของประเทศไดต้ระหนกัถึงความส าคญัดงักล่าวดงันั้น
ภายใตว้สิัยทศัน์“มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสังคม ” ของ
แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัท่ี12(พ.ศ. 2560-2564) ฉบบัน้ี จึงไดมี้การ
ก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายท่ีสามารถตอบสนองการพฒันาท่ีส าคญัในด้านต่างๆคือ
ยุทธศาสตร์ท่ี1ยุทธศาสตร์พฒันาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวดัและประเมินผลท่ี
มุ่งหวงัให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงและการพฒันาประเทศ ใน
อนาคตซ่ึงตอบสนองการพฒันาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง
ยทุธศาสตร์ท่ี2ยทุธศาสตร์ผลิตพฒันาครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาท่ีมุ่งหวงัให้มีการผลิต
ครูได้สอดคล้องกบัความตอ้งการในการจดัการศึกษาทุกระดบัทุกประเภทและมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพสามารถใช้ศกัยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีซ่ึงตอบสนองการพฒันาในด้าน
คุณภาพยุทธศาสตร์ท่ี3ยุทธศาสตร์ผลิตและพฒันาก าลงัคนรวมทั้งงานวิจยัท่ีสอดคล้องกบัความ
ต้องการของการพฒันาประเทศท่ีมุ่งหวงัให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพฒันาเพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศและมีองค์ความรู้เทคโนโลยีนวตักรรมสนับสนุนการพฒันา
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ประเทศอย่างย ัง่ยืนซ่ึงตอบสนองการพฒันาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทท่ี
เปล่ียนแปลงยทุธศาสตร์ท่ี4ยทุธศาสตร์ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตท่ีมุ่งหวงัให้การบริการท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบทและสภาพพื้นท่ีซ่ึง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียมยุทธศาสตร์5
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษาท่ีมุ่งหวงัให้คนไทยได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงตอบสนองการพฒันา
ในดา้นการเขา้ถึงการให้บริการดา้นความเท่าเทียมและดา้นประสิทธิภาพยุทธศาสตร์6 ยุทธศาสตร์
พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีมุ่งหวงัให้มี
การใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุม้ค่าไม่เกิดการสูญเปล่าและมีความ
คล่องตวัซ่ึงตอบสนองการพฒันาในด้านประสิทธิภาพในขั้นตอนการก าหนดสาระส าคญัของ
แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัท่ี12(พ.ศ. 2560-2564) ขา้งตน้ซ่ึงประกอบดว้ย
เป้าหมายหลกัวิสัยทศัน์พนัธกิจยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นั้นจะเน้นให้ความส าคญัในการวิเคราะห์
ความเช่ือมโยงระหวา่งยทุธศาสตร์ชาติระยะ20ปี (พ.ศ. 2560-2574) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (พ.ศ. 2560-2574) กบัทิศทาง
ท่ีจะพฒันาการศึกษาในมิติต่างๆทั้งในมิติด้านความมัน่คงมิติดา้นเศรษฐกิจมิติด้านสังคมและมิติ
ดา้นการบริหารจดัการภาครัฐรวมทั้งไดว้ิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน (SWOT) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดไดแ้ก่สถานการณ์ความขดัแยง้ของคนภายในประเทศอนั
เน่ืองมาจากปัญหาทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ การติดกับดัก
ประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางอนัเน่ืองมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาคุณภาพแรงงาน โครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวยั การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียน การก้าว
กระโดดของเทคโนโลยไีปสู่สังคมดิจิทลัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโลก (SDGs) อ านาจหนา้ท่ี
ของกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไวรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบั
ชัว่คราว) พุทธศกัราช 2574 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มาตรา 44) รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 รวมทั้งใชผ้ลการประเมินของแผนพฒันาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 11(พ.ศ. 2555-2559) ท่ีผา่นมา การตรวจสอบสถานภาพดา้นต่างๆ ของ
กระทรวง ศึกษา ธิ ก ารใน ปัจ จุบัน  และการคาดการ ณ์แนวโน้มก ารด า เ นินง านของ
กระทรวงศึกษาธิการในอนาคตมาใชใ้นการร่วมวเิคราะห์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 1) 
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Tony Wagner (2008: 20-24) ไดก้ล่าวถึงทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
โลกมีการเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ขอ้มูลข่าวสาร โดยกล่าวว่า 
การจดัการศึกษาในทุกดา้นจ าเป็นตอ้งสนใจการพฒันาทกัษะต่าง ๆ  เพื่อน าไปใช้ในชีวิตอย่างมี
ความสุข และการประกอบอาชีพอยา่งสร้างสรรค ์ความรู้เพียงอยา่งเดียวไม่สามารถท าให้มนุษยทุ์ก
คนด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข เน่ืองจากความรู้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  เช่นเดียวกนั 
เยาวชนตอ้งไดรั้บกระบวนการเตรียมเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการให้ความรู้เก่ียวกบั
วิธีการเรียนท่ีส าคญัและเหมาะสม เพื่อให้มีทกัษะในการประกอบอาชีพ ทกัษะในการด ารงชีวิต 
และเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ ดงันั้น การจดัการศึกษาจึงตอ้งสอดคลอ้งกบั ความตอ้งการ
ของผูเ้รียนและของสังคม รวมทั้งความจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตของนกัเรียน โดยเฉพาะทกัษะ
ชีวิต (Life Skills) ประกอบดว้ย 1) การคิดวิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหา (CriticalThinking and 
Problem Solving) 2) ความร่วมมือกนัผ่านเครือข่ายและการมีอ านาจ โน้มน้าวหรืออ านาจชกัจูง 
(Collaboration Across Networks and Leading by Influence)  3) ความคล่องแคล่ว ปราดเปรียวและ
การปรับตวัได ้(Agility and Adaptability)  4) ความคิดริเร่ิม และความเป็นผูป้ระกอบการ (Initiative 
and Entrepreneurship)  5) การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งการเจรจาและการเขียน (Effective 
Oral and Written Communication)6) การวเิคราะห์และการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Accessing 
and Analyzing Information) และ 7)ความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการ (Curiosity and 
Imagination) ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัมากส าหรับนักเรียนเช่นเดียวกับทกัษะด้านความรู้ 
เพื่อให้ออกไปปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย และประสบผลส าเร็จถา้นกัเรียน
ขาดทกัษะท่ีจ าเป็นเหล่าน้ีอาจด ารงชีวติในโลกสมยัใหม่ไดย้ากล าบากดงัจะเห็นไดจ้ากผลการศึกษา
ท่ีพบวา่ แนวโนม้ของปัญหาในอนาคต คือ ปัญหาการตกงานอนัเน่ืองมาจากแรงงานขาดทกัษะใน
การปฏิบติังาน ปัญหาสังคม และปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีนบัวนัทวคีวามรุนแรงยิ่งข้ึน ดงันั้นนกัเรียนจึงตอ้งมี
ทกัษะชีวิตและทกัษะความอยู่รอดท่ีส าคญั (Survival Skills) และซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็น จะช่วย
เตรียมนักเรียนให้พร้อมท่ีจะเป็นพลเมืองท่ีดี คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นมีทกัษะการปฏิบติังานเพียง
พอท่ีจะสามารถอยูไ่ดภ้ายใตปั้ญหา และความกดดนัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 น้ีไดท้ั้งน้ี ส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีครูทุกคนตอ้งตระหนกัคือ “ครูท่ีท าหนา้ท่ีครูแนะแนว” หรือท่ีเรียกวา่ “ครูทุกคนคือ ครูแนะ
แนว” การแนะแนวถือก าเนิดข้ึนอย่างเป็นระบบในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการ
แนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) เพื่อพิจารณาการเลือกเรียนสายอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
คุณสมบติัของผูเ้รียนในโรงเรียนช่างกล California School of Mechanical Arts ในปี ค.ศ.1895  ซ่ึงผู ้
ท่ีริเร่ิมวางรากฐานการแนะแนวอย่างเป็นระบบจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแนะแนว
ไดแ้ก่ Frank Parsons จากจุดเร่ิมตน้การแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ต่อมาไดข้ยายขอบข่ายมาสู่
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การแนะแนวการศึกษา โดย Truman ได้บัญญัติศัพท์ การแนะแนวการศึกษา (Educational 
Guidance) ข้ึนในปี ค.ศ.1914 และต่อมาในปี ค.ศ.1920Proctor ไดเ้สนอแนวคิดวา่ การแนะแนวควร
มีขอบข่ายท่ีครอบคลุมการแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนวส่วนตวัและ
สังคมซ่ึงการเติบโตของการแนะแนวอยา่งเป็นระบบในประเทศสหรัฐอเมริกาไดข้ยายตวัสู่ประเทศ
อ่ืนๆ ในแถบยโุรปและเอเชียเช่นเดียวกบัประเทศไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลดา้นการแนะแนวจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้งน้ีการริเร่ิมการแนะแนวในโรงเรียนอยา่งเป็นระบบเร่ิมตน้ในปี พ.ศ.2496 ซ่ึงกรม
สามญัศึกษาร่วมกบัองคก์าร UNICEF ไดจ้ดัใหมี้โครงการทดลอง โรงเรียนมธัยมศึกษาแบบประสม 
(Comprehensive High School) ข้ึนท่ีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยจดัให้มี
ห้องศึกษาสงเคราะห์ (Guidance Room) เพื่อให้บริการปรึกษาเก่ียวกบัการเลือกวิชาเรียนและต่อมา
ไดมี้การจดั “ กิจกรรมส ารวจ ” ให้แก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1–3 ในโครงการทดลองหลกัสูตร
โรงเรียนมัธยมแบบประสมเพื่อช่วยเหลือนักเ รียนในการเลือกวิชาเ รียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ โดยใช้เวลา 1 คาบต่อสัปดาห์ในทุกภาคเรียน นับเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี
ส าคญัของการจดับริการแนะแนวในคาบเรียนซ่ึงภายหลงัจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้
หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ในปี พ.ศ. 2521 และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2524 
ได้มีการก าหนดให้มีการจดัการแนะแนวไวใ้นคาบเรียน ต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้หลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จนกระทั่งปัจจุบัน ซ่ึงมีการประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 “ กิจกรรมแนะแนว ” ได้ถูกก าหนดไวใ้น
โครงสร้างหลกัสูตรท่ีระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาภายใตกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน (มาลิณี จุโฑ
ปะมา, 2552:10-11) 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช2551 ก าหนดให้ “กิจกรรมแนะแนว”
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม สามารถคิดตดัสินใจคิด
แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยให้ ครูรู้จกัและเข้าใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้
ค  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 20) ทั้งน้ีการ
แนะแนวมีลกัษณะงานท่ีครอบคลุมทั้งการจดักิจกรรมดว้ยกระบวนการทางจิตวิทยาให้แก่ผูเ้รียนทั้ง
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม การจดับริการแนะแนว ทั้ง 5 บริการ ซ่ึงประกอบดว้ย บริการศึกษารวบรวม
ขอ้มูล (Individual Inventory Service) บริการสารสนเทศ (Information Service) บริการให้การ
ปรึกษา (Counseling Service) บริการจดัวางตวับุคคล (Placement Service) และบริการติดตามผล 
(Follow-up Service) ตลอดจนการบูรณาการแนะแนวในการเรียนการสอน โดยมีขอบข่าย  การแนะ
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แนว 3 ดา้น คือ การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance) การแนะแนวอาชีพ (Vocational 
Guidance) การแนะแนวส่วนตวัและสังคม (Personal and Social Guidance) 

ในการด าเนินการแนะแนวดงักล่าวขา้งตน้ครูแนะแนวจะตอ้งมีบทบาทหน้าท่ีเป็นทั้งท่ี
ปรึกษา (Supervisor) ในการให้ความรู้และค าแนะน าดา้นจิตวิทยาการแนะแนวแก่ครู ผูป้กครอง 
และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคน เพื่อท าความรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ตลอดจนการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
พฒันาผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั ความสนใจ และสามารถพฒันาตนเองได้
เต็มศกัยภาพ เป็นผูใ้ห้การปรึกษา (Counselor) แก่ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูม้าขอรับบริการทัว่ไป 
ท าการศึกษารายกรณี (Case Study) ตลอดจนการประสานงานกบัผูเ้ก่ียวข้องทั้งในและนอก
สถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มพิเศษ นอกจากน้ี ครูแนะแนวยงัมีบทบาทหน้าท่ีใน
การเป็นผูป้ระสานงาน (Coordinator) กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างเครือข่าย
ในการด าเนินงานแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม และพฒันาผูเ้รียน (โครงการยกระดบั
คุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง, 2553: 2-3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูถือ
เป็นหัวใจส าคญัของกระบวนการผลิตครู เพราะเป็นกระบวนการภาคปฏิบติัท่ีจะช่วยเสริมสร้าง
นกัศึกษาครู ใหเ้ป็นผูมี้ความรัก ความศรัทธาต่ออาชีพครู และมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบติังาน
ในหน้าท่ีครูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีพึงพอใจแก่หน่วยงานผูใ้ช้ครู ซ่ึงหน้าท่ีหลกัอย่างหน่ึง
ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ การสอน ซ่ึงวิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส าหรับครูนั้น จ  าตอ้งเป็นวิธีการสอนท่ีเน้นการฝึกปฏิบติัและการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จริง โดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้คุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกในรายวิชาและ
กิจกรรมการพฒันาผูเ้รียนทั้งน้ีเพื่อใหน้กัเรียนในอนาคตมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัคือ 1) วิถีทางของการ
คิด ได้แก่ สร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ การแกปั้ญหา การเรียนรู้และตดัสินใจ 2) วิถีทางของการ
ท างาน ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสาร และการร่วมมือ 3) เคร่ืองมือส าหรับการท างาน ไดแ้ก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และความรู้ด้านขอ้มูลและ 4) ทกัษะส าหรับด ารงชีวิตในโลกปัจจุบนัซ่ึงนักศึกษา
วชิาชีพครูจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลและส่งเสริมในเร่ืองดงักล่าว 

ปัจจุบนักระบวนการดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์   
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี นั้น ยงัไม่สามารถส่งเสริมสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส าหรับครูส าหรับการพฒันาผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ย่างเต็มท่ี ทั้งน้ีพิจารณาไดจ้ากแผนการ
สอนและการปฏิบติัการสอนในชั้นเรียนท่ีมีรูปแบบ และทิศทางเดียวกนัทั้งระบบ และเป็นรูปแบบท่ี
ยงัไม่สอดคล้องกบัทิศทางของการปฏิรูปการสอนกล่าวคือ นักเรียนมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยใน
กิจกรรมการสอนของครู ขาดความเข้าใจในธรรมชาติของผูเ้รียน และขาดการฝึกปฏิบัติ ทั้ ง
เช่ือมโยงกบัมาตรฐานดา้นความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดา้นจิตวิทยาส าหรับครู ทั้งน้ีอาจเป็น
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เพราะนกัศึกษาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน การให้ค  าปรึกษาในเร่ืองการสอนและการจดัท า
แผนการสอนมกัด าเนินการโดยครูพี่เล้ียงซ่ึงยงัขาดเคร่ืองมือและมุมมองเก่ียวกบัเทคนิคและทิศทาง
ของการสอนใหม่ๆ  โดยท่ีอาจารยนิ์เทศกย์งัไม่สามารถท าหนา้ท่ีติดตามใหค้  าปรึกษาอยา่งเต็มท่ีและ
ต่อเน่ืองใกลชิ้ด  
 อย่างไรก็ตาม Du Four (2007) ผูถื้อเป็นบิดาของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กล่าวถึง
ลกัษณะส าคญัของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพวา่ PLC ไม่ใช่โปรแกรมหรือหลกัสูตร แต่เป็นแนว
ทางการด าเนินการท่ีช่วยให้เกิดพลงัในการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนทุกระดบั ครูผูส้อนรวมทั้ง
บุคลากรในโรงเรียนจะต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนมากกว่าให้ความส าคัญกับการสอน 
นอกจากนั้นยงัตอ้งให้ความส าคญักบัการร่วมมือรวมพลงั การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อมุ่งไปสู่
ความส าเร็จภายใตเ้ป้าหมายเดียวกนั โดยอาศยัการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 

ทั้ งน้ีหากจะกล่าวถึง การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (Professional learning 
community) หรือ PLC นั้น มีพื้นฐานมาจากภาคธุรกิจเก่ียวกบัความสามารถขององค์กรในการ
เรียนรู้ (Thompson, Gregg&Niska,2004) กล่าวไดว้า่ PLC เกิดจากการประยุกตแ์นวคิดองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ (Senge,1990) สู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Senge et al., 2000) อยา่งไรก็ตาม การบริหาร
องคก์รโรงเรียนโดยทัว่ไปไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดการบริหารอุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร์การ
จดัการ (Management sciences) ในตอนตน้ยุคศตวรรษท่ี 20 ตามแนวคิดของ (Fayold, 1916) (อา้ง
ถึงใน Wood, 2002) ท่ีอธิบายการจดัองคก์รแบ่งตามหนา้ท่ีโดยมีการจดัการ คือ การวางแผน การจดั
องค์กร การบงัคบับญัชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม อีกทั้งมุ่งเนน้การฝึกอบรมดา้น
เทคนิควิธีการท างานมากกวา่การเรียนรู้ในฐานงานจริง ท าให้การบริหารโรงเรียนส่วนใหญ่จึงเป็น
ระบบควบคุมบงัคบับญัชาและความสัมพนัธ์แบบแนวด่ิง ลกัษณะเช่นน้ีท าให้เกิดความร่วมมือนอ้ย 
การแยกส่วนการท างาน และการเรียนรู้มีนอ้ย ขาดความสามารถในการแกปั้ญหา นอกจากนั้นยงัท า
ให้ลดทอนประสิทธิภาพในการท างานแบบเปิดใจเรียนรู้ รับฟัง เปล่ียนแปลง (ประเวศ วะสีและ
คณะ, 2547) ในทางกลบักนัมิติท่ีแตกต่างแห่งยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคความรู้มากมายท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ถ่ายโอน และเช่ือมโยงทัว่ถึงกนัอยา่งรวดเร็วดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงปลายน้ิว 
ท าใหเ้กิดการพฒันาทางนวตักรรมและเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว โลกท่ีเปล่ียนแปลงไปยงัส่งผลต่อวิถี
การเรียนรู้ของผูเ้รียน (Trilling&Fadel,2009) (วิจารณ์ พานิช,  2554) การเปล่ียนเช่นน้ีเป็นสัญญาณ
เตือนว่าการท างานและการเรียนรู้ของวิชาชีพครูไม่สามารถท าอย่างโดดเด่ียว แบ่งแยกกนัท าตาม
สายงาน หรือท างานภายในกรอบแนวคิดเดิมท่ีมุ่งเน้นเน้ือหาเพื่อสอนมากกวา่การเรียนรู้ (Ministry 
of Education, 2010) จึงเป็นเหตุให้มีการพฒันาแนววิถีการเรียนรู้และพฒันาขององค์กรแบบ
โรงเรียนท่ีเรียกว่า PLC อย่างหลากหลายรูปแบบในบริบทต่างๆ ของแต่ละประเทศท่ีต่ืนตวัเพื่อ
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เปล่ียนผ่านให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 ทั้งกรณีศึกษากลุ่มศึกษาบทเรียน หรือ 
Lesson study ในประเทศญ่ีปุ่น การพฒันาวิชาชีพครูแบบ Problem-solving groups ของประเทศ
ฟินแลนด์และการพฒันาวิชาชีพครูแบบ Lesson group and research group ในเมืองเซ่ียงไฮ ้และ 
PLC แห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ “Teach less, Learn more” ในประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้ เป็น
รูปแบบ PLC ท่ีหลากหลาย และลว้นมุ่งเนน้การปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ผา่น PLC แบบร่วมแรงร่วม
ใจกนัอยา่งจริงจงับนฐานงานจริงมากกวา่การอบรมนอกหนา้งาน อยา่งไรก็ตาม องคค์วามรู้เก่ียวกบั 
PLC ในประเทศไทยยงัเป็นแนวคิดท่ียงัไม่แพร่หลาย มีเฉพาะกลุ่มโรงเรียนท่ีมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้
โดยใช้ PLC เพื่อพฒันาวิชาชีพบนฐานงานจริงภายในโรงเรียนเป็นหลัก จึงได้มีการศึกษา
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารทางวชิาการทั้งภายในและต่างประเทศ สังเคราะห์เป็นองคค์วามรู้ 
เพื่อความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นมาและความส าคญั ความหมายการแบ่งระดับ PLC และ
องคป์ระกอบ PLC ในบริบทสถานศึกษา โดยหวงัวา่แนวคิดน้ีจะสามารถจุดประกายความสนใจใน
การประยกุตแ์นวคิด PLC ในโรงเรียนเพื่อการพฒันาวชิาชีพครูท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นหวัใจส าคญั 

ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา รวมถึงพฒันาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับครูของหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู (Professional learning community) ท่ีมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ทางจิตวทิยา และมุ่งพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะใหเ้ป็นครูดี ครูเก่งมีคุณภาพ
เนน้พฒันาวชิาชีพครูโดยอาศยัโรงเรียนทั้งระบบเป็นฐานโดยเนน้การรวมตวั ร่วมใจ ร่วมพลงั ร่วม
ท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกนัของครู ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษาบนพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์
แบบกลัยาณมิตร ท่ีมีวิสัยทศัน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกนั โดยท างานร่วมกันแบบทีม 
เรียนรู้ท่ีครูเป็นผูน้ าร่วมกัน และผูบ้ริหารแบบผูดู้แลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพ
เปล่ียนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั และความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชิกในชุมชนต่อไป 
 
ค ำถำมกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา โดยมีค าถามในการวจิยัดงัน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาเป็นอยา่งไร 

2. ประสิทธิภาพการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา หลงัการใชก้ระบวนทศัน์สูงกวา่ก่อนใชก้ระบวนทศัน์หรือไม่อยา่งไร 
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3. หลังการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูนักศึกษาครูมี
สมรรถนะในระดบัใด 

4. แนวทางการปรับปรุงและเสนอแนะการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู ต่อการเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยา 

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

3. เพื่อประเมินประสิทธิผลการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

4. เพื่อปรับปรุงและเสนอแนะการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 
 
สมมุติฐำนกำรวจัิย  
 การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา คือกลุ่มของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีอยู่
ในช่วงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดต้ั้งสมมติฐานการวจิยัดงัน้ี 
  หลงัการใชก้ารพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยานกัศึกษาครูมีสมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับครู ไดแ้ก่ 1) ความเขา้ใจธรรมชาติของ
ผูเ้รียน 2) ความสามารถช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาได้ตามศักยภาพของตน 3) 
ความสามารถให้ค  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 4) ความสามารถส่งเสริมความ
ถนดัและความสนใจของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดี 
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ขอบเขตของกำรวจัิย 
การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 

ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ทั้งน้ีผูว้ิจยัมีขอบเขตของการศึกษา 
ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.1 ประชากร ในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1.1.1 นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ท่ี
ก าลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559 รวมทั้งส้ิน 516 คนได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ 
นกัศึกษาสาขาวชิาศิลปะ 

1.1.2 ครูพี่เล้ียงท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีเป็นครูพี่เล้ียงนกัศึกษาครู ในโรงเรียน 
เครือข่ายท่ีร่วมพฒันาวิชาชีพครูของนกัศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2559รวมทั้งส้ิน   516 คน 

1.1.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุน และผูร่้วม 
พัฒนาวิชาชีพครูนักศึกษาครูในโรงเรียนเครือข่ายท่ีร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของนักศึกษาครู 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งส้ิน 133 คน 

1.1.4 อาจารยนิ์เทศกน์กัศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ 
ธานี รวมทั้งส้ิน 68 คน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
1.2.1 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  

ท่ีก าลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559ในสาขากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์เป็น
นกัศึกษาครูท่ีผูว้ิจยัรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม โดยไดรั้บผิดชอบทั้งหมด 4 โรงเรียน แบ่งเป็น 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ นกัศึกษาครูกลุ่มทดลอง 
จ านวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรียน และนกัศึกษาครูกลุ่มขยายผล จ านวน 2 คน 1 โรงเรียน 
  1.2.2     ครูพี่เล้ียงท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีเป็นครูพี่เล้ียงนกัศึกษาครู ในโรงเรียน
เครือข่ายท่ีร่วมพฒันาวิชาชีพครูของนกัศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2559 ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน โดยใชเ้กณฑ์เป็นครูพี่เล้ียงท่ีเป็นผูร่้วม
พฒันาวิชาชีพครู ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม ทั้งหมด 4 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียน
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ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ครูพี่เล้ียงกลุ่มทดลอง จ านวน  6  คน 
ทั้งหมด 3 โรงเรียน และครูพี่เล้ียงกลุ่มขยายผล จ านวน 2 คน  1  โรงเรียน 
 1.2.3    ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุน และผูร่้วมพฒันา
วิชาชีพครูนักศึกษาครูในโรงเรียนเครือข่ายท่ีร่วมพฒันาวิชาชีพครูของนกัศึกษาครู มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 4 คน 
โดยใช้เกณฑ์เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีผูเ้ป็นสนับสนุน และผูร่้วมพฒันาวิชาชีพครู ท าหน้าท่ี
รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม ทั้งหมด 4 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด
กลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มทดลอง จ านวน 3 คน ทั้งหมด 3 
โรงเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มขยายผล จ านวน 1 คน  1 โรงเรียน 

1.2.4   อาจารยนิ์เทศกน์กัศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ 

ธานีจ านวน  1  คน 

2. ดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรท่ีศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

2.1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้ วชิาชีพครู 
2.2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ สมรรถนะทางจิตวทิยาดงัน้ี 

2.2.1 ความรู้ด้านมาตรฐานวิชาชีพ และดา้นประสบการณ์วิชาชีพ ตามสมรรถนะ
ทางจิตวิทยาส าหรับครู ท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 

2.2.2  ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

2.2.3 ความคิดเห็นของผูบ้ริการสถานศึกษา ครูพี่ เล้ียง และนักศึกษาครู ท่ีมีต่อ
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ในการวิจัยการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวิทยา ผูว้ิจยัศึกษาเน้ือหาดงัน้ี  สมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับครู ไดแ้ก่ 1) ความ
เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 2) ความสามารถช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพ
ของตน 3) ความสามารถให้ค  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 4) ความสามารถ
ส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. กำรพัฒนำกระบวนทัศน์ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพครู หมายถึง ชุดแนวคิดท่ี

น ามาใช้การพฒันาสมรรถนะทางจิตวิทยา เพื่อพฒันาให้ผูนิ้เทศและครูมีความรู้ ความเขา้ใจทุก
ขั้นตอนจะมีการก ากบั ติดตาม (Coaching) และการดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า (Mentoring) อย่าง
ต่อเน่ือง ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 Planning : P เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอ้มูลพื้นฐาน สมรรถนะจิตวิทยาท่ี
เกิดข้ึน ในชั้นเรียน และร่วมกนัวางแผนพฒันาผูบ้ริหาร ครูพี่เล้ียง นักศึกษา  ผูว้ิจยั ให้มีความรู้
ความสามารถ  มีทกัษะตามการพฒันาวิชาชีพครูท่ีเน้นการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ขั้นท่ี 2 Leading Instruction : L เป็นการเตรียมความพร้อมของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งในการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ขั้นท่ี 3 Empowerment : E  การกระตุน้การมีส่วนร่วม และความรับผดิชอบ 
ขั้นท่ี 4 Assessment : A ตรวจสอบทบทวนร่วมกบัเกณฑ์ ประเมิน เพื่อพฒันาการเรียนรู้

ของผูเ้รียน   
ขั้นท่ี 5 Standard : S ร่วมตรวจสอบตามมาตรฐานวชิาชีพและมาตรฐานการเรียนรู้หลกัสูตร 
ขั้นท่ี 6 Evaluation : E เป็นตดัสินและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
2. ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพครู(Professional Learning Communities) หมายถึง การ

สนับสนุนร่วมมือกันของผูบ้ริหารสถานศึกษาครูพี่เล้ียง และนักศึกษาครูภายในโรงเรียนเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเนน้กระบวนการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู 

 3. สมรรถนะทำงจิตวิทยำส ำหรับครู หมายถึง ความสามารถตามมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพด้านสมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับครู ทั้ง 4 ประการได้แก่ 1. ความเขา้ใจ
ธรรมชาติของผูเ้รียน 2. ความสามารถช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน 
3. ความสามารถให้ค  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 4. ความสามารถส่งเสริม
ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

 4. ประสิทธิภำพของกำรพฒันำกระบวนทศัน์ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพครู หมายถึง คะแนน
ท่ีได้รับจากการใช้เคร่ืองมือการวิจัยในการตรวจสอบรูปแบบ และการน ารูปแบบไปใช ้
ประกอบด้วย เคร่ืองมือตรวจความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดย
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดจ้ากแบบประเมินความสมเหตุสมผล พิจารณาจากผลประเมินความสอดคลอ้งของ
รูปแบบการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู โดยผูเ้ช่ียวชาญวา่มีความสอดคลอ้งกนั 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู สามารถน าไปใชใ้นกระบวนการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน การเรียนรู้วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 5. ประสิทธิผลของกำรพัฒนำกระบวนทัศน์ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพครู หมายถึง ผลท่ีเกิด
จากการทดลองใช้ชุดแนวคิดท่ีน ามาใช้ ซ่ึงประกอบด้วยการตรวจสอบการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู และการน าการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูไปใช ้
ประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของนักศึกษาครู ด้านความรู้ ความเข้าใจ แบบประเมิน
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยา  และแบบประเมิน
ความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง และนกัศึกษาครู ท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของอาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง และนกัศึกษาครูทุกขั้นตอน
จะมีการก ากบั ติดตาม (Coaching) และการดูแลใหค้  าปรึกษาแนะน า (Mentoring) อยา่งต่อเน่ือง  
                6. นักศึกษำครู หมายถึง นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์
ธานีท่ีก าลงัฝึกประสบการณ์ วชิาชีพครูเตม็รูปแบบ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเครือข่ายของ
ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครู ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ในสาขากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีได้
จากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน โดยใชเ้กณฑเ์ป็นนกัศึกษาครูท่ีผูว้ิจยัรับผิดชอบในการนิเทศ 
ติดตาม โดยไดรั้บผดิชอบทั้งหมด 4 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ นกัศึกษาครูกลุ่มทดลอง จ านวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรียน และนกัศึกษา
ครูกลุ่มขยายผล จ านวน 2 คน  1 โรงเรียน 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 
 การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยาท าใหเ้กิดประโยชน์จากงานวจิยั ดงัน้ี 

1. ทราบผลประเมินประสิทธิภาพการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

2. ทราบผลประเมินประสิทธิผลการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

3. ทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

4. เป็นตน้แบบในการพฒันาสมรรถนะมาตรฐานวชิาชีพครูดา้นจิตวทิยาส าหรับครู 

5. เป็นแนวทางส าคญั ในการศึกษาวจิยัหรือขยายผลองคค์วามรู้ต่อไปได้



 
 

 
 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา ดงักรอบแนวคิดต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 

 

ตัวแปรอสิระ : การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
 

ขั้นท่ี 1 Planning : P 

ขั้นท่ี 2 Leading Instruction : L 

ขั้นท่ี 3 Empowerment : E 

ขั้นท่ี 4 Assessment : A 

ขั้นท่ี 5 Standard : S 

ขั้นท่ี 6 Evaluation : E 
 

ในทุกขั้นตอนจะมีการก ากบั ติดตาม (Coaching) และการดูแลให้

ค  าปรึกษาแนะน า (Mentoring) อยา่งต่อเน่ืองโดยผูว้จิยัวชิาชีพครู 

ตัวแปรตาม : สมรรถนะทางจิตวทิยา 

สมรรถนะทางจิตวทิยาดงัน้ี 
                1.ความรู้ด้านมาตรฐานวิชาชีพ และด้านประสบการณ์วิชาชีพ 
ตามสมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับครู ท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
                2.ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ท่ีมีต่อการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยา 
                3.ความคิดเห็นของผูบ้ริการสถานศึกษา ครูพี่เล้ียง และนกัศึกษา
ครู ท่ีมีต่อกระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจยัเร่ือง “ การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา ” โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพครู (Professional Learning Community) 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญั 
1.2 ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
1.3 การแบ่งระดบัของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
1.4 คุณลกัษณะส าคญัท่ีท าใหเ้กิดชุมชนการเรียนรู้ 
1.5 แนวทางในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
1.6 การพฒันาวชิาชีพครูโดยใช ้PLC 
1.7 การน าแนวความคิด PLC ไปปฏิบติัในบริบทไทย 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพ (Professional Development) 
2.1 ความหมายของการพฒันาวชิาชีพ 
2.2   กระบวนการขั้นตอนการพฒันาวชิาชีพ 
2.3   รูปแบบการพฒันาวชิาชีพ 

2.3.1 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของครูในประเทศไทย 
2.3.2 รูปแบบการนิเทศเพื่อการพฒันาวชิาชีพ 

2.3.2.1 การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
2.3.2.2 การนิเทศโดยผูบ้ริหาร 
2.3.2.3 การนิเทศแบบพฒันาตนเอง 
2.3.2.4 การช้ีแนะโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
2.3.2.5 การนิเทศแบบพฒันาการ 

2.3.2.5.1 การนิเทศแบบช้ีน าควบคุม 
2.3.2.5.2 การนิเทศแบบช้ีน าใหข้อ้มูล
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2.3.2.5.3 การนิเทศแบบไม่ช้ีน า 
2.3.2.5.4 การนิเทศแบบร่วมมือ 

2.3.3 พฤติกรรมการนิเทศแบบพฒันาการ 
2.3.3.1 พฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีน าควบคุม 
2.3.3.2 พฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีน าใหข้อ้มูล 
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1. แนวคิดเกีย่วกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพครู (Professional Learning Community)  
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community) หรือ PLC มีพื้นฐาน
มาจากภาคธุรกิจเก่ียวกบัความสามารถขององคก์รในการเรียนรู้ (Thompson, Gregg &Niska, 2004) 
กล่าวไดว้า่ PLC เกิดจากการประยุกตแ์นวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Senge,1990) สู่โรงเรียนแห่ง
การเรียนรู้ (Senge et al., 2000) อยา่งไรก็ตาม การบริหารองคก์รโรงเรียนโดยทัว่ไปไดรั้บอิทธิพล
จากแนวคิดการบริหารอุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร์การจดัการ (Management sciences) ใน
ตอนตน้ยุคศตวรรษท่ี 20 ตามแนวคิดของ  (Fayol, 1916 อา้งถึงในWood, 2002) ท่ีอธิบายการจดั
องคก์รแบ่งตามหนา้ท่ีโดยมีการจดัการ คือ การวางแผน การจดัองคก์ร การบงัคบับญัชาสั่งการ การ
ประสานงาน และการควบคุม อีกทั้งมุ่งเน้นการฝึกอบรมด้านเทคนิควิธีการท างานมากกว่า การ
เรียนรู้ในฐานงานจริงเช่นน้ี ท าให้การบริหารโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นระบบควบคุมบงัคบับญัชาและ
ความสัมพนัธ์แบบแนวด่ิง ลกัษณะเช่นน้ีท าให้เกิดความร่วมมือนอ้ย การแยกส่วนการท างาน และ
การเรียนรู้มีนอ้ย ขาดความสามารถในการแกปั้ญหา นอกจากนั้นยงัท าให้ลดทอนประสิทธิภาพใน
การท างานแบบเปิดใจเรียนรู้ รับฟัง เปล่ียนแปลง (ประเวศ วะสีและคณะ, 2547) 
 ในทางกลับกันมิติ ท่ีแตกต่างแห่งยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคความรู้มากมายท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ถ่ายโอน และเช่ือมโยงทัว่ถึงกนัอยา่งรวดเร็วดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงปลายน้ิว 
ท าใหเ้กิดการพฒันาทางนวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว โลกท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลต่อวิถีการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน (Trilling, &Fadel, 2009; วิจารณ์ พานิช, 2554) การเปล่ียนเช่นน้ีเป็นสัญญาณ
เตือนว่าการท างานและการเรียนรู้ของวิชาชีพครูไม่สามารถท าอย่างโดดเด่ียว แบ่งแยกกนัท าตาม
สายงาน หรือท างานภายในกรอบแนวคิดเดิมท่ีมุ่งเน้นเน้ือหาเพื่อสอนมากกวา่การเรียนรู้ (Ministry 
of Education, 2010) จึงเป็นเหตุให้มีการพฒันาแนววิถีการเรียนรู้และพฒันาขององค์กรแบบ
โรงเรียนท่ีเรียกว่า PLC อย่างหลากหลายรูปแบบในบริบทต่าง ๆ ของแต่ละประเทศท่ีต่ืนตวัเพื่อ
เปล่ียนผ่านให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของในยุคศตวรรษท่ี 21 ทั้งกรณีศึกษากลุ่มศึกษาบทเรียน 
หรือ Lesson study ในประเทศญ่ีปุ่น การพฒันาวิชาชีพครูแบบ Problem-solving groups ของ
ประเทศฟินแลนด์และการพฒันาวิชาชีพครูแบบ Lesson group and research group ในเมืองเซ่ียงไฮ ้
และ PLC แห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ “ Teach less, Learn more ” ในประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้ 
เป็นรูปแบบ PLC  ท่ีหลากหลาย และลว้นมุ่งเนน้การปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ผา่น PLC แบบร่วมแรง
ร่วมใจกนัอย่างจริงจงับนฐานงานจริงมากกว่าการอบรมนอกหน้างาน อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้
เก่ียวกบั PLC  ในประเทศไทยยงัเป็นแนวคิดท่ียงัไม่แพร่หลายเฉพาะกลุ่มโรงเรียนท่ีมุ่งปฏิรูปการ
เรียนรู้โดยใช้ PLC เพื่อพฒันาวิชาชีพบนฐานงานจริงภายในโรงเรียนเป็นหลกัจึงไดมี้การศึกษา
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารทางวชิาการทั้งภายในและต่างประเทศ สังเคราะห์เป็นองคค์วามรู้ 
เพื่อความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นมาและความส าคญั ความหมาย การแบ่งระดับ PLC และ
องคป์ระกอบ PLC ในบริบทสถานศึกษา โดยหวงัวา่แนวคิดน้ีจะสามารถจุดประกายความสนใจใน
การประยกุตแ์นวคิด PLC ในโรงเรียนเพื่อการพฒันาวชิาชีพครูท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นหวัใจส าคญั 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 PLC มีพื้นฐานแนวคิดมาจากภาคธุรกิจเก่ียวกับความสามารถขององค์กรในการเรียนรู้ 
(Thompson, Gregg&Niska, 2004) เป็นการน าแนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้มาประยุกตโ์ดยอธิบาย
วา่ การอุปมาท่ีเปรียบเทียบให ้“โรงเรียนเป็นองคก์ร” นั้น น่าจะไม่เหมาะสมและถูกตอ้งแทจ้ริงแลว้
โรงเรียนมีความเป็น “ชุมชน” มากกวา่ความเป็นองคก์ร ซ่ึงความเป็น “องคก์ร” กบั “ชุมชน” มีความ
แตกต่างกนัท่ี ความเป็นชุมชน จะยึดโยงภายในต่อกนัดว้ยค่านิยม แนวคิด และความผูกพนัร่วมกนั
ของทุกคนท่ีเป็นสมาชิก ซ่ึงเป็นแนวคิดตรงกันข้ามกับ “ความเป็นองค์กร” ท่ีมีความสัมพนัธ์
ระหว่างสมาชิกในลกัษณะท่ียึดตามระดบัลดหลัน่กนัลงมา มีกลไกการควบคุมและมีโครงสร้าง
แบบตึงตวัท่ีเต็มไปดว้ยกฎระเบียบและวฒันธรรมการใชอ้ านาจเป็นหลกัในขณะท่ี “ชุมชน” จะใช้
อิทธิพลท่ีเกิดจากการมีค่านิยมและวตัถุประสงค์ร่วมกนั เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกเชิง
วิชาชีพ มีความเป็นกลัยาณมิตรเชิงวิชาการ และยึดหลกัตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั แบบผนึก
ก าลงักนัในการปฏิบติังานท่ีมุ่งสู่พฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั นอกจากน้ี “องคก์ร” ยงั
ท าให้เกิดคุณลกัษณะบางอย่างข้ึน เช่น ลดความเป็นกนัเองต่อกนัลง มีความเป็นราชการมากข้ึน 
และถูกควบคุมจากภายนอกให้ตอ้งรักษาสถานภาพเดิมของหน่วยงานไว ้จึงเห็นวา่ถา้มองโรงเรียน
ในฐานะเป็นแบบองคก์รดงักล่าวแลว้ก็จะท าให้โรงเรียนมีความเป็นแบบทางการท่ีสร้างความรู้สึก
ห่างระหวา่งบุคคลมากยิง่ข้ึน มีกลไกท่ีบงัคบัควบคุมมากมาย และมกัมีจุดเนน้ในเร่ืองท่ีเป็นงานดา้น
เทคนิคเป็นหลกั ในทางตรงขา้มถา้ยอมรับวา่ โรงเรียนมีฐานะแบบท่ีเป็นชุมชนแลว้ บรรยากาศท่ี
ตามมาก็คือ สมาชิกมีความผูกพนัต่อกนัด้วยวตัถุประสงค์ร่วม มีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีใกล้ชิด
สนิทสนม และเกิดการร่วมสร้างบรรยากาศท่ีทุกคนแสดงออกถึงความห่วงหาอาทรต่อกนัและช่วย
ดูแลสวสัดิภาพร่วมกนั (Sergiovanni, 1994) โดยท่ีใส่ใจร่วมกนัถึงการเรียนรู้และความรับผิดชอบ
หลกัร่วมกนัของชุมชนนัน่คือ พฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
 ดา้นความส าคญัของ PLC จากผลการวิจยัโดยของ Hord (1997) ท่ียืนยนัว่าการ
ด าเนินการในรูปแบบ PLC น าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพทั้งดา้นวิชาชีพ และผลสัมฤทธ์ิของ
นกัเรียน จากการสังเคราะห์รายงานการวิจยัเก่ียวกบัโรงเรียนท่ีมีการจดัตั้ง PLC โดยใช้ค  าถามว่า 
โรงเรียนดงักล่าว มีผลลพัธ์อะไรบา้งท่ีแตกต่างไปจากโรงเรียนทัว่ไปท่ีไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และ
ถา้แตกต่างแลว้จะมีผลดีต่อครูผูส้อนและต่อนกัเรียนอยา่งไรบา้งซ่ึงมีผลสรุป 2 ประเด็น ดงัน้ี   
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 ประเด็นท่ี 1 ผลดีต่อครูผูส้อน พบว่า PLC ส่งผลต่อครูผูส้อน กล่าวคือ ลดความรู้สึก
โดดเด่ียวงานสอนของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพนัต่อพนัธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึนโดย
เพิ่มความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติัใหบ้รรลุพนัธกิจอยา่งแข็งขนั จนเกิดความรู้สึกวา่ตอ้งการร่วมกนั
เรียนรู้และรับผิดชอบต่อพฒันาการโดยรวมของรักเรียน ถือเป็น “พลงัการเรียนรู้” ซ่ึงส่งผลให้การ
ปฏิบติัการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งข้ึน กล่าวคือ มีการคน้พบความรู้และความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการ
สอนและ ตวัผูเ้รียนซ่ึงท่ีเกิดจากการคอยสังเกตอยา่งสนใจ รวมถึงความเขา้ใจในดา้นเน้ือหาสาระท่ี
ตอ้งจดัการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งข้ึนจนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนท่ีจะช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด อีกทั้งการรับทราบขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อวิชาชีพได้
อยา่งกวา้งขวางและรวดเร็วข้ึน ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพฒันางานวิชาชีพไดต้ลอดเวลา เป็นผลให้
เกิดแรงบนัดาลใจ ท่ีจะพฒันาและอุทิศตนทางวชิาชีพเพื่อศิษย ์ซ่ึงเป็นทั้งคุณค่า และขวญัก าลงัใจต่อ
การปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึน ท่ีส าคญั คือ ยงัสามารถลดอตัราการลาหยุดงานน้อยลง เม่ือเปรียบเทียบ
กบัโรงเรียนแบบเก่า ยงัพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกบั
ลกัษณะผูเ้รียนไดอ้ยา่งเด่นชดั และรวดเร็วกวา่ท่ีพบในโรงเรียนแบบเก่า มีความผกูพนัท่ีจะสร้างการ
เปล่ียนแปลงใหม่ๆ ท่ีใหป้รากฏอยา่งเด่นชดัและย ัง่ยนื 
 ประเด็นท่ี 2 ผลดีต่อผูเ้รียน พบวา่ PLC ส่งผลต่อผูเ้รียนกล่าวคือ สามารถลดอตัราการ
ตกซ ้ าชั้น และจ านวนชั้นท่ีตอ้งเล่ือนหรือชะลอการจดัการเรียนรู้ให้นอ้ยลง อตัราการขาดเรียนลดลง 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์และวิชาการอ่านท่ีสูงข้ึนอยา่งเด่นชดั 
เม่ือเทียบกบัโรงเรียนแบบเก่า สุดทา้ย คือ มีความแตกต่างดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งกลุ่ม
นกัเรียนทีมีภูมิหลงัไม่เหมือนกนัและลดลงชดัเจน 
 กล่าวโดยสรุป คือ PLC มีพฒันาการมาจากกลยุทธ์ระดบัองค์กรท่ีมุ่งเนน้ให้องคก์รมี
การปรับตวัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเร่ิมพฒันาจากแนวคิด
องคก์รแห่งการเรียนรู้ และปรับประยุกตใ์ห้มีความสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้
ร่วมกันในทางวิชาชีพท่ีมีหน้างานส าคญั คือ ความรับผิดชอบการเรียนรู้ของผูเ้รียนร่วมกันเป็น
ส าคญัจากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาด าเนินการในรูปแบบ PLC พบวา่เกิด
ผลดีทั้งวชิาชีพครูและผูเ้รียน ท่ีมุ่งพฒันาการของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1.2 ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC มีวรรณกรรมทางการศึกษาจากการวิจยัหรือ

โครงการศึกษาต่างๆ สามารถเรียบเรียงสรุปเป็นความหมายของ PLC คือ การรวมตวั รวมใจรวม
พลงั ร่วมมือกนัของครู ผูบ้ริหาร และนักการศึกษาโรงเรียนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ดงัท่ี  Sergiovanni (1994) ไดก้ล่าวา่ PLC เป็นสถานท่ีส าหรับ “ปฏิสัมพนัธ์” ลด “ความโดด
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เด่ียว” ของมวลสมาชิกวชิาชีพครูโรงเรียนในการท างาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนกัเรียน หรือ
งานวิชาการโรงเรียน ซ่ึง Hord (1997) มองในมุมมองเดียวกนั โดยมองการรวมตวัดงักล่าว มีนยั
แสดงถึงการเป็นผูน้ าร่วมกนัของครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปล่ียนแปลง 
(วจิารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทศัน์ร่วมกนัไปถึงการเรียนรู้ร่วมกนัและการน าส่ิง
ท่ีเรียนรู้ไปประยกุตใ์ช ้อยา่งสร้างสรรคร่์วมกนั การรวมตวัในรูปแบบน้ีเป็นเหมือนแรงผลกัดนัโดย
อาศยัความตอ้งการและความสนใจของสมาชิก PLC เพื่อการเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพ สู่มาตรฐาน
การเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นหลกั (Senge, 1990) การพฒันาวิชาชีพให้เป็น “ ครูเพื่อศิษย ์ ” (วิจารณ์ 
พานิช, 2555) โดยมองวา่เป็น “ศิษยข์องเรา” มากกวา่มองวา่ “ศิษยข์องฉนั” และการเปล่ียนแปลง
คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจาก “การเรียนรู้ของครู” เป็นตวัตั้งตน้ เรียนรู้ท่ีจะมองเห็นการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลง พฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผูเ้รียนเป็นส าคญั  

 ค าวา่ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) นั้น ยงั
ไม่มีการใหค้  านิยามท่ีเป็นสากล (Universal Definition) แมก้ระทัง่ Du Four (2007) ผูไ้ดรั้บยกยอ่งวา่
เป็น “บิดาของ PLC” เร่ิมท างานวิจยัพฒันาและส่งเสริมเร่ืองชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาตั้งแต่ 
ค.ศ. 1998 (พ.ศ.2541) และตอนน้ีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไดแ้พร่ขยายไปทัว่สหรัฐอเมริกา 
รวมทั้งประเทศอ่ืนๆท่ีตอ้งการพฒันาคุณภาพของการศึกษาของประเทศ เช่น สิงคโปร์ (วิจารณ์ 
พานิช, 2555) และมีนกัการศึกษาไดพ้ยายามศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยงัไม่สามารถนิยามค าไดอ้ย่างชดัเจน ปัจจุบนัจึงไดมี้ผูตี้ความ ค าว่า 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ในบริบทท่ีแตกต่างกนัเป็น 2 ลกัษณะ (Burkle&Hicks, 2005) คือ 
 1. มุ่งเนน้ศึกษากลุ่มยอ่ยในโรงเรียน (subgroup within school)  
 2. มุ่ ง เน้นการศึกษาทั้ งโรง เ รียนหรือในภาพรวมของโรง เ รียน ( schoolwide 
community) ซ่ึงในลกัษณะน้ีจะสอดคล้องกบัแนวคิดกลุ่มศึกษาทั้งคณะ (whole-Faculty Study 
Group: WFSG) ของ Murphy & Dale (2005) ท่ีด าเนินการศึกษาและพฒันากระบวนการท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบโรงเรียนทั้งหมด  โดยกล่าววา่ “กลุ่มศึกษาทั้งคณะเปรียบเสมือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ยอ่ย ๆ” 
 แมว้า่ในปัจจุบนัไม่มีค  านิยามและค าจ ากดัความเก่ียวกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
หรือ PLC ท่ีชดัเจน และอาจมีการตีความในบริบทท่ีแตกต่างกนัแต่พบว่า นกัการศึกษาไดอ้ธิบาย
ลกัษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั อาทิ 
 McLaughilnand Talbert (2006) ให้ค  านิยามว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการ
ร่วมมือรวมพลงัของครูในการท างานเพื่อสะทอ้นผลการปฏิบติั และตรวจสอบหลกัฐานท่ีแสดงถึง
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติังานของครูผูส้อนและผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพื่อช่วยให้เกิดการ
ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายในชั้นเรียน 
 Du Four (2007) ผูถื้อเป็นบิดาของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กล่าวถึงลกัษณะส าคญั
ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า PLC ไม่ใช่โปรแกรมหรือหลักสูตร แต่เป็นแนวทางการ
ด าเนินการท่ีช่วยให้เกิดพลงัในการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนทุกระดบั ครูผูส้อนรวมทั้งบุคลากรใน
โรงเรียนจะตอ้งมุ่งเนน้การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนมากกวา่ให้ความส าคญักบัการสอน นอกจากนั้นยงัตอ้ง
ให้ความส าคญักบัการร่วมมือรวมพลงั การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จภายใต้
เป้าหมายเดียวกนั โดยอาศยัการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
 Stoll and Louis (2007) อธิบายว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือ “กลุ่มของครูท่ีมา
ร่วมกนัท างานและวางเป้าหมายร่วมกนัเพื่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมทั้งมีการสะทอ้นการท างาน
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อมุ่งเนน้และส่งเสริมพฒันาการและการเจริญเติบโตทางวชิาชีพ” 
 Padwad and Dixit (2008) อธิบายเก่ียวกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ว่าหมายถึง 
ชุมชนหรือบุคคลท่ีรวมกนัเพื่อท างานร่วมกนัและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั น าไปสู่การเจริญเติบโต
หรือเกิดพฒันาการของบุคคลและเกิดความเป็นมืออาชีพข้ึน 
 ตามแนวคิดศาสตร์ทางดา้นการจดัการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) 
นั้นอธิบายวา่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพหรือ PLCคือ “ชุมชนการปฏิบติั (Community of Practice : 
CoP)” โดยอธิบายวา่ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือกระบวนการสร้างการเปล่ียนแปลงโดยเรียนรู้
จากการปฏิบติั (CoP) ของครู ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงจากหนา้งาน หรือ bottom up อาจจะกล่าวได้
วา่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพก็คือ ชุมชนการปฏิบติัของครูนัน่เอง (วิจารณ์ พานิช,  2555) ส่วนใน
ราชบณัฑิตยสถานนั้น แมว้า่ไม่มีการให้ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC ไว ้
ทวา่ไดใ้หค้วามหมายของ “ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ” (Learning Community) ไวใ้น 3 แนวดงัน้ี 
  1. สังคมหรือกลุ่มคน เช่น ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูเ้รียน ท่ีเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ 
จึงมีการแสวงหาความรู้ แลกเปล่ียนความรู้ และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆร่วมกนั เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
  2. ส่ิงแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้ทางกายภาพและสังคมท่ีสร้างข้ึน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในส่ิงท่ีเรียน โดยปรับโครงสร้างหรือออกแบบหลกัสูตรท่ีให้ความส าคญัแก่
ส่ิงเหล่าน้ี 
  3. ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยตรง ท่ีตอ้งสร้างโรงเรียนให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนร่วมกบับุคคลและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
บุคคลในชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้แก่ครู อาจารย์ ผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
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ผูป้กครอง การพฒันาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และตอ้งพฒันา อย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง โดยใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วม (ราชบณัฑิตยสถาน, 2555)  
 แมว้า่ในปัจจุบนัค านิยามและค าจ ากดัความเก่ียวกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ 
PLC จะมีความหลากหลายแตกต่างกนัไปตามบริบทท่ีแตกต่างกนัแต่จากค านิยามของ PLC โดยนกั
การศึกษาหลายท่านขา้งตน้ พบวา่มีส่ิงท่ีสอดคลอ้งกนัคือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การวิพากษว์ิจารณ์ 
การสะทอ้นผลการปฏิบติั การท างานร่วมกนัการร่วมมือรวมพลงั การมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ 
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการด าเนินการอยา่งเป็นองค ์โดย Du Four ไดเ้ปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม จากโรงเรียนแบบเดิมไปสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไวใ้นบทความ
เร่ือง บทบาทของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อความกา้วหนา้ของทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดย
สามารถสรุปรายละเอียดของวฒันธรรมการท างานท่ีจะก่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้
ดงัน้ี 

 ลกัษณะวฒันธรรมแบบท่ีจะก่อให้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ นกัวิชาชีพตอ้งเจาะ
ประเด็นท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรวมมากกว่าเป็นรายบุคคล รวมทั้ งครูต้องสร้าง
วฒันธรรมการร่วมมือท างาน และระบบท่ีส่งเสริมประสิทธิผลและความเท่าเทียม ซ่ึงวฒันธรรมใน
ลกัษณะน้ีจะแตกต่างจากวฒันธรรมการท างานแบบเดิมท่ีให้ความเป็นอิสระในการท างานของครู 
มากกวา่มุ่งเนน้ดา้นการพฒันาหลกัสูตรหรือมีการประเมินดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัหรือให้ความช่วยเหลือ
นกัเรีนโดยเท่าเทียมกนั (Du Four อา้งถึงในวรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ,์ 2554)  
 วจิารณ์ พานิช (2555) ไดอ้ธิบายวา่กิจกรรมท่ีไม่ไดจ้ดัเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คือ โครงการท่ีมีลกัษณะแคบ ต้ืนและใช้เวลาระยะเวลาสั้น เป็นส่ิงท่ีฝ่ายบริหารก าหนดให้ท าหรือ
เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการในลกัษณะ ซ้ือบริการท่ีปรึกษา รวมทั้งการประชุมประจ าเดือนหรือประจ า
ชาติของโรงเรียน ซ่ึงอาจเป็นการรวมตวักันของครูกลุ่มหน่ึงในโรงเรียนหรือกิจกรรมอ่ืนๆใน
ลกัษณะเช่นน้ี 
 ดงันั้น ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC จึงเป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อน (Complex) 
หลายองคป์ระกอบและตอ้งอาศยัการนิยามจากหลายแง่มุม โดยแง่มุมท่ีส าคญัของ PLC ท่ีการเรียนรู้
มีวฒันธรรมร่วมมือกนัเพื่อการเรียนรู้ของทุกคนทุกฝ่ายร่วมกนัตั้งค  าถามเพื่อหาวิธีท่ีดีท่ีสุดและตั้ง
ค  าถามเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัหรือส่ิงท่ีปฏิบติัอยู ่ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเนน้การร่วมมือกนัมุ่งพฒันา
ต่อเน่ือง และเนน้ท่ีผล หมายถึงผลส าเร็จในการเรียนรู้ของผูเ้รียนจึงสรุปความหมายของชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพวา่หมายถึงกระบวนการสร้างการเปล่ียนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบติังานของ
กลุ่มบุคคลท่ีมารวมกันเพื่อท างานร่วมกนัและสนับสนุนซ่ึงกันและกนัโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ร่วมกนัวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผูเ้รียนและตรวจสอบ สะทอ้นผล
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การปฏิบติัทั้งในส่วนบุคคลและผลท่ีเกิดข้ึนโดยรวม ผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
วพิากษว์จิารณ์ การท างานร่วมกนั การร่วมมือร่วมพลงั โดยมุ่งเนน้และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
อยา่งเป็นองคร์วม 
 อย่างไรก็ตามการรวมตวั การเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงใดๆเป็นไปไดย้ากท่ีจะท าเพียง
ล าพงัหรือเพียงนโยบาย เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนทั้งระบบโรงเรียน จึงจ าเป็นตอ้งสร้างความเป็น 
PLC ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติทางวชิาชีพร่วมในโรงเรียน ยอ่มมีความเป็นชุมชนท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่ง
แน่นแฟ้น (Senge, 1990) ชุมชนท่ีสามารถขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางวิชาชีพไดน้ั้น จึง
จ าเป็นตอ้งมีอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขทางวิชาชีพ มีฉันทะและศรัทธาในการท างาน “ครูศิษย์
ร่วมกนั ” บรรยากาศการอยู่ร่วมกนัจึงเป็นบรรยากาศ“ ชุมชนกลัยาณมิตรทางวิชาการ” (สุรพล 
ธรรมร่มดี, ทศันีย ์จนัอินทร์และคงกฤช ไตรวงศ์, 2553) ท่ีมีลกัษณะความเป็นชุมชนแห่งความเอ้ือ
อาทรอยู่บนพื้นฐาน “อ านาจเชิงวิชาชีพ” และ “อ านาจเชิงคุณธรรม” (Sergiovanni, 1994) เป็น
อ านาจท่ีการสร้างพลงัมวลชนเร่ิมจากภาวะผูน้ าร่วมของครูเพื่อขบัเคล่ือนการปรับปรุงและพฒันา
สถานศึกษา (Fullan, 2005)  
 กล่าวโดยสรุป PLC หมายถึง การรวมตวั ร่วมใจ ร่วมพลงั ร่วมท า และร่วมเรียนรู้
ร่วมกนัของครู ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษาบนพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตรท่ีมี
วิสัยทศัน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ท่ีครูเป็นผูน้ า
ร่วมกนั และผูบ้ริหารแบบผูดู้แลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพ
ตนเองสู่คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นส าคญั และ
ความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชิกในชุมชน 

1.3 การแบ่งระดับของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 PLC สามารถแบ่งระดับได้ 3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดบัเครือข่าย และ
ระดบัชาติ โดยแต่ละลกัษณะจะแบ่งตามระดบัของความเป็น PLC ยอ่ย ดงัน้ี 
 1. ระดบัสถานศึกษา (School Level) คือ PLC ท่ีขบัเคล่ือนในบริบทสถานศึกษา หรือ 
โรงเรียน สามารถแบ่งได ้3 ระดบัยอ่ย (Sergiovanni, 1994) คือ  
  1.1 ระดบันกัเรียน (Student Level) ซ่ึงนกัเรียนจะไดรั้บการส่งเสริมและร่วมมือให้
เกิดการเรียนรู้ จากครูและเพื่อนนักเรียนอ่ืนให้ท ากิจกรรมเพื่อแสวงหาค าตอบท่ีสมเหตุสมผล
ส าหรับตน นกัเรียนจะไดรั้บการพฒันาทกัษะท่ีส าคญั คือ ทกัษะการเรียนรู้ 
  1.2 ระดบัผูป้ระกอบวิชาชีพ (Professional Level) ประกอบด้วยครูผูส้อนและ
ผูบ้ริหารของโรงเรียน โดยใชฐ้านของ “ชุมชนแห่งวิชาชีพ” เช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ของชุมชน จึง
เรียกว่า “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัอย่างยิ่งท่ีทุกคนในโรงเรียนร่วมกนั
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พิจารณา ทบทวนเร่ืองนโยบาย การปฏิบติัและกระบวนการบริหารจดัการต่าง ๆ ของโรงเรียนใหม่
อีกคร้ังโดยยดึหลกัในการปรับปรุงแกไ้ขส่ิงเหล่าน้ี เพื่อใหส้ามารถบริการดา้นการเรียนรู้แก่นกัเรียน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล อีกทั้งเพื่อใหก้ารปรับปรุงแกไ้ขดงักล่าว น ามาสู่การสนบัสนุนการปฏิบติังาน
วิชาชีพของครูผูส้อน และผูบ้ริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งข้ึน มีบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มของการท างานท่ีดีต่อกนัของทุกฝ่าย 
  1.3 ระดบัการเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Level) ครอบคลุมถึง
ผูป้กครอง สมาชิกชุมชนและผูน้ าชุมชน โดยบุคคลกลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งมีส่วนเข้าร่วมสร้าง และ
ผลกัดนัวิสัยทศัน์ของโรงเรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย กล่าวคือ ผูป้กครองนกัเรียน ผูอ้าวุโสใน
ชุมชนตลอดจนสถานบนัต่างๆ ของชุมชนเหล่าน้ีตอ้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้าหมายการเรียนรู้
ของชุมชนและโรงเรียน กล่าวคือ ผูป้กครองมีส่วนร่วมทางการศึกษาไดโ้ดยการให้การดูแลแนะน า
การเรียนท่ีบา้นของนกัเรียน รวมทั้งให้การสนบัสนุนแก่ครู และผูบ้ริหารสถานศึกษาในการจดัการ
เรียนรู้ใหแ้ก่บุตรหลานของตน ผูอ้าวโุสในชุมชนสามารถเป็นอาสาสมคัรถ่ายทอดความรู้ 
 2. ระดบักลุ่มเครือข่าย (Network Level) คือ PLC ท่ีขบัเคล่ือนในลกัษณะการรวมตวั
กนัของกลุ่มวิชาชีพจากองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีมุ่งมัน่รวมกนัสร้างชุมชม เครือข่าย ภายใต้
วตัถุประสงคร่์วม คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริม สนบัสนุนให้ก าลงัใจ สร้างความสัมพนัธ์และ
พฒันาวิชาชีพร่วมกนั อาจมีเป้าหมายท่ีเป็นแนวคิดร่วมกนัอย่างชดัเจน สามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ 
คือ  
  2.1 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนั คือ การตกลงร่วมมือกนัในการ
พฒันาวชิาชีพครูระหวา่งสถาบนั โดยมองวา่การร่วมมือกนัของสถานบนัต่างๆ จะท าให้เกิดพลงัการ
ขบัเคล่ือน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การแลกเปล่ียนแปลงหรือร่วมลงทุนดา้นทรัพยากร 
และการเก้ือหนุนเป็นกลัยาณมิตรคอยสะทอ้นการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั กรณีตวัอยา่งเช่น กรณีศึกษา
การจดั PLC เป็นกลุ่มของโรงเรียนในประเทศสิงค์โปร เพื่อร่วมพฒันาแลกเปล่ียนและสะทอ้น
ร่วมกนัทางวชิาชีพ เป็นตน้ 
  2.2 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกวิชาชีพครู คือ การจดัพื้นท่ีเปิดกวา้งให้
สมาชิกวิชาชีพครูท่ีมีอุดมการณ์ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพื่อการ
เปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพของผูเ้รียนเป็นหวัใจส าคญั สมาชิกท่ีรวมตวักนัไม่มีเง่ือนไขเก่ียวกบัสังกดั 
แต่จะตั้งอยู่บนความมุ่งมัน่ สมคัรใจใช้อุดมการณ์ร่วมเป็นหลกัในการรวมกนัเป็น PLC กรณี
ตวัอย่างเช่น PLC “ครูเพื่อศิษย”์ ของมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิ (มสส.) ท่ีสร้างพื้นท่ีส่วนกลางส าหรับ
วิชาชีพครูให้จบัมือร่วมกนัเป็นภาคีร่วมพฒันา “ครูเพื่อศิษย”์ มุ่งสร้างสรรค์นวตักรรมการจดัการ
เรียนรู้ในแต่ละพื้นท่ีของประเทศไทย (วจิารณ์ พานิช, 2555) เป็นตน้ 
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 3. ระดบัชาติ (The National Level) คือ PLC ท่ีเกิดข้ึนโดยนโยบายของรัฐท่ีมุ่งจดั
เครือข่าย PLC ของชาติ เพื่อขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพของวิชาชีพ โดยความร่วมมือ
ของสถานศึกษา และครู ท่ีผนึกก าลงัร่วมกนัพฒันาวิชาชีพ ภายใตก้ารสนบัสนุนของรัฐ ดงักรณี
ตวัอย่าง นโยบายวิสัยทศัน์เพื่อความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์(MOE) 
(2009) รัฐจดัให้มี PLC ชาติสิงคโปร์เพื่อมุ่งหวงัขบัเคล่ือนแนวคิด “สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก” 
(Teach Less, Learn more) ใหเ้กิดผลส าเร็จ เป็นตน้ 

1.4 คุณลกัษณะส าคัญทีท่ าให้เกดิชุมชนการเรียนรู้ 
ในการกล่าววา่โรงเรียนใดมี PLC นั้นนอกจากจะตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงเป็นกลุ่ม

บุคคลดังท่ีกล่าวไปแล้วนั้ น การรวมตัวกันของสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพยงัต้อง

ประกอบดว้ยคุณลกัษณะส าคญั โดยมีการกล่าวถึงคุณลกัษณะส าคญัท่ีจะท าให้เกิด PLC ไวอ้ย่าง

หลากหลาย อย่างไรก็ตามสามารถสรุปคุณลกัษณะท่ีท าให้เกิด PLC ได ้5 ประการ คือ (Martin, 

2011; Hord, Roussin&Sommers, 2010; Annenberg Institute for School Reform, 2013; Richard 

DuFour, 2007)  

1. การมีบรรทดัฐานและค่านิยมร่วมกนั (Shared values and vision) สมาชิกในชุมชน

การเรียนรู้ทางวชิาชีพตอ้งมีบรรทดัฐานและค่านิยมร่วมกนั ซ่ึงเป็นหลกัการพื้นฐานส าคญั เน่ืองจาก

การมีพนัธกิจท่ีชดัเจนร่วมกนัจะเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาเป็นชุมชนการเรียนรู้หรือ 

Learning Community ในโรงเรียน ดงันั้นครูผูส้อนท่ีเป็นสมาชิก PLC จึงตอ้งมีบรรทดัฐานค่านิยม 

เล็กความเช่ือเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 

2. การร่วมกนัรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน (Collective responsibility for 

students learning) ผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในตวันกัเรียนนั้นยอ่มตอ้งอาศยัแนวทางและ

กลยุทธ์ท่ีหลากหลาย โดยส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได้จากความคาดหวงัท่ีครูผูส้อนมีต่อนักเรียนใน

ระดบัสูง และอยูบ่นฐานความเช่ือท่ีวา่นกัเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้ซ่ึงเป็นการวางเป้าหมายเพื่อ

พฒันาการจดัการเรียนรู้และพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน โดยเป็นการวางเป้าหมาย

ร่วมกนัของครูท่ีเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพทุกคน 

 3. การสืบสอบเพื่อสะทอ้นผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry) การพูดคุย

สนทนากนัระหวา่งสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระหวา่งครูผูส้อนผูเ้ช่ียวชาญ นกั

การศึกษาและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการปฏิบติังานสอนและการจดัการเรียนรู้เพื่อสะทอ้นผลการปฏิบติั
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รวมทั้งร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการปฏิบติัท่ีช่วยให้การเรียนรู้ของนกัเรียนเกิดไดดี้ข้ึน ซ่ึงการ

สะทอ้นผลและการปฏิบติัจะเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะ

ก่อให้เกิดผลทางบวกต่อการเรียนการสอนและคุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียน หรือช่วย

พฒันาการจดัการเรียนรู้และส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

4. การร่วมมือรวมพลงั (Collaboration) ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพให้ความส าคญักบั

การร่วมมือรวมพลงัโดยการร่วมมือรวมพลงัน้ีจะตอ้งเป็นการร่วมมือรวมพลงัของครูในภาพรวม

ทั้งหมดของโรงเรียน และส่ิงส าคญัของการร่วมมือรวมพลงัในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การ

ด าเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จภายใตเ้ป้าหมายเดียวกนั ทั้งน้ีการร่วมมือรวมพลงัจะให้

ความส าคญักบัความรู้สึกพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัของสมาชิกในชุมชนระหวา่งการด าเนินกิจกรรม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้เช่น เกิดการแลกเปล่ียนเทคนิคการสอน ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

และแนวทางการจดัการเรียนรู้ต่างๆ 

5. การสนบัสนุนการจดัล าดบัโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของบุคลากร (Supportive 

conditions structural arrangements and collegial relationships) การเตรียมพร้อมในดา้นการ

สนบัสนุนใหบุ้คลากรหรือสมาชิกในชุมชนไดมี้โอกาสสังเกตการสอน วิพากษว์ิจารณ์และสะทอ้น

การปฏิบติังาน รวมทั้งการสอนของเพื่อนร่วมงานและของชุมชนการเรียนรู้เพื่อมุ่งเนน้กระบวนการ

เรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชนและส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิท่ีจะเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนจะช่วยสนบัสนุนให้เกิด

ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

องค์ประกอบทั้ ง 5 องค์ประกอบ ดังกล่าวข้างต้นไม่มีลักษณะเป็นล าดับขั้น 

(Hierarchy) แต่เป็นลกัษณะท่ีใช้แบ่งแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่าง PLC กบัชุมชนหรือการ

รวมกลุ่มในโรงเรียนโดยทัว่ไป นอกจากน้ี (Hord, Roussin and Sommers, 2010) ไดอ้ธิบายว่า

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ยงัสามารถพิจารณาไดใ้นอีกลกัษณะ คือ นอกจากจะประกอบดว้ย

องค์ประกอบหลกัทั้ง 5 ประการแลว้ องค์ประกอบเหล่าน้ียงัจดัเป็นองค์ประกอบภายนอกหรือ

กระบวนการท่ีท าให้เกิดองค์ความรู้ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีส าคญัของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดย

ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จะประกอบดว้ย 

1. ส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์ คือ องค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มและสมาชิกชุมชน และสมาชิก
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ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถน าความรู้ดงักล่าวไปประยุกตใ์ช ้และ 2. คุณลกัษณะส าคญัท่ี

ก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวสามารถแสดงไดด้งัภาพประกอบ 
 

 

 

ภาพท่ี 2 ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

ท่ีมา : เรวณี ชยัเชาวรัตน์, ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 19. 
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1.5  แนวทางในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

จากการศึกษากระบวนการท างานของครูท่ีเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

พบว่ามีแนวทางท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ดังน้ี                   

(Hord, Roussin&Sommers, 2010)  

1. ครูและสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัระบุเป้าหมายการเรียนรู้ของผูเ้รียน หรือผลการเรียนรู้

ท่ีคาดหวงัท่ีจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษ 

2. ครูผูส้อนและสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัการสะทอ้นผลการปฏิบติัการสอนการจดัการ

เรียนรู้ในส่ิงท่ีมีผลกระทบกบัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

3. ครูผูส้อนและสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัพิจารณาและตดัสินใจเลือกแนวทางท่ีควรจดั

ใหก้บัผูเ้รียน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่

การจดัการเรียนรู้แต่ละคร้ังนั้น จะพบวา่นกัเรียนมีความตอ้งการท่ีหลากหลายแตกต่าง

กนัไป ครูผูส้อนจึงไม่สามารถจดัการเรียนรู้แบบเฉพาะเจาะจงหรือใชแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีเหมือนกนัทุกคร้ังได ้ดงันั้นในการเตรียมการสอนหรือวางแผนการสอนแต่ละคร้ัง ครูผูส้อนท่ีเป็น

สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพควรแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในประเด็นต่อไปน้ี 

1. ระบุขอบเขตความรู้ท่ีส าคญัท่ีนักเรียนควรได้เรียนรู้และพิจารณาเลือกจากส่ิงท่ี

ส าคญัท่ีสุด 

2. ก าหนดแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและความสัมพนัธ์กบัความ

ตอ้งการของผูเ้รียน ระยะน้ีเป็นระยะท่ีตอ้งอาศยัการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการเลือกใช้และพฒันา

เทคนิค วธีิการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3. ยอมรับเทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นองค์

ความรู้ใหม่ หรือส่ิงท่ีครูผูส้อนเกิดการเรียนรู้จากการน าองคค์วามรู้ไปประยกุตใ์ช ้

4. ตดัสินใจเลือกแนวทางท่ีเหมาะและน าไปปรับใช้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนเล็กของครูผูส้อนท่ีเป็นสมาชิกใน PLC อย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาแนวทางจดัการ

เรียนรู้ของตนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. วางแผนการท างานร่วมกันเพื่อทดลองใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีร่วมกัน

พฒันาข้ึน 
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6. พิจารณาใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังโดยอาจให้ผูส้อน

ท่านอ่ืนน าแผนดงักล่าวไปใชเ้พื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

 7. ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ จนได้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบับริบทมากท่ีสุด 

แนวทางดงักล่าวบางประเด็นมีการทบัซ้อนกนัและเป็นวงจรปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองจึง

สามารถสรุปเป็นวงจรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพไดด้งัภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 วงจรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
ท่ีมา : เรวณี ชยัเชาวรัตน์, ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 20. 
 (ดดัแปลงจาก: Luis Martinez อา้งถึงใน Hord, Roussin&Sommers, 2010) 
 

นอกจากวงจรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดงัท่ีเสนอไปแลว้นั้น Murphy and 

Dale (2005) ยงัไดเ้สนอแนวทางส าคญัท่ีควรใชเ้พื่อให้ครูเกิดการรวมกลุ่มและเกิดการท างานแบบ

ร่วมมือรวมพลงัซ่ึงจะท าให้โรงเรียนเกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพข้ึน โดยการสร้างกลุ่มหรือทีม

ไดแ้ก่ 

กลุ่มคณะกรรมการ (Committees) เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในโรงเรียนตั้งแต่ 2 

คนข้ึนไปโดยสมคัรใจส่วนใหญ่มกัเป็นลกัษณะงานดา้นการบริหารท่ีมีการก าหนดวตัถุประสงคไ์ว้
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ล่วงหน้า โดยมีงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เน้นในการสืบสอบหาแนวทางในการแกปั้ญหาและพฒันา

เพื่อน าไปทดลองใช ้

กลุ่มวิพากษ ์(Critical Friends Group) เป็นการรวมกลุ่มของครูผูส้อนท่ีมีความสนใจ

ตรงกนัรวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกไม่เกิน 12 คน เพื่อ

พบปะและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั รวมทั้งฝึกวางแผนและพฒันาแนวทางการจดัการเรียนรู้อยา่ง

นอ้ยเดือนละคร้ังตามขอ้ตกลงท่ีวางไว ้โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัอยูท่ี่การเรียนรู้ของนกัเรียน 

กลุ่มให้ค  าปรึกษา (Peer Coaching Team) เป็นการรวมกลุ่มของครูผูส้อน 2-3 คน เพื่อ

ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนรู้และท าการสังเกตการสอนของครูผูส้อนท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่ม

จากนั้นจึงใหข้อ้สังเกต ค าแนะน า และขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาแนวทางการจดัการเรียนรู้ให้สมบูรณ์

ยิง่ข้ึน 

กลุ่มเรียนรู้ (Study Groups/Independent or Stand-Alone) เป็นกลุ่มท่ีเรียนรู้การปฏิบติั

จากกลุ่มการเรียนยอ่ยกลุ่มอ่ืน หรือสมาชิกคนอ่ืนในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในกรณีน้ีอาจเป็น

การเรียนรู้ของสมาชิกครูผูส้อนท่ีอยูโ่รงเรียนต่างกนัได ้โดยมีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่การเรียนรู้ในประเด็น

ท่ีตนสนใจ เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในประเด็นนั้นเพิ่มมากข้ึน 

ทีมวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research Team) การวิจยัเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาการ

ปฏิบติังานของบุคคลหรือหน่วยงาน เป็นกระบวนการวิจยัท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานจริง โดย

ค านึงถึงบริบททางการศึกษา 

ชุมชนการเรียนรู้ยอ่ย (Small Learning Community) เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกส่วน

หน่ึงในโรงเรียนท่ีมีภาระหนา้ท่ีหรือความรับผิดชอบใกลเ้คียงกนั เช่น สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

เดียวกัน ประจ าระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น เพื่อร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ข้อแนะน าเพื่อพฒันา            

การจดัการเรียนรู้และพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหสู้งข้ึน 

นอกจากการสร้างกลุ่มหรือทีมแลว้ กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในชุมชน การ

เรียนรู้ทางวิชาชีพเช่น การประชุมกลุ่ม (Department, Team, and Grade-Level Meetings) ซ่ึงมุ่งเนน้

การประชุมของสมาชิกในหลายๆ ระดบัอาจเป็นกลุ่มครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัหรือ

ระดบัชั้นเดียวกนั หรือมีความสนใจในประเด็นเดียวกนั มารวมกลุ่มกนัเพื่อมุ่งพฒันาตามเป้าหมายท่ี

โรงเรียนหรือเขตพื้นท่ีก าหนดไว ้โดยใช้วิธีการพูดคุยเป็นหลกั หรือการพฒันาบทเรียนร่วมกัน 
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(Lesson Study) ซ่ึงเป็นแนวคิดการพฒันาครูท่ีมีการรวมกลุ่มของครู อาจไม่จ  าเป็นตอ้งท าใน

โรงเรียน หรือใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-based) โดยมุ่งท่ีการศึกษาตวับทเรียนซ่ึงหมายถึง

แผนการจดัการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ การสังเกต สะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงอยูใ่น

บริบทการท างานจริงและการวจิยัในชั้นเรียน เป็นวงจรการปฏิบติั ก็อาจจะช่วยให้เกิดการรวมตวักนั

ของสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

Hipp and Weber (2008) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมของครูผูส้อนซ่ึงเป็นสมาชิกใน

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีมีผลกระทบต่อโรงเรียน การเรียนรู้ของนกัเรียนและไดส้รุปเก่ียวกบั

คุณลกัษณะส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความส าเร็จในการเรียนรู้ของครูผูส้อนในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

โดยกล่าวว่าการรวมตวัเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้น สมาชิกในชุมชนจะตอ้งมีคุณลกัษณะ

ร่วมกนัดงัน้ี มีความซ่ือสัตย ์มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียว มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความเมตตากรุณา 

มีความคาดหวงัส าหรับตวัเองในระดบัสูง ท่ีส าคญัคือมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 

เน่ืองจากเป้าหมายหลกัของ PLC คือ การเรียนรู้ของสมาชิกท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน 

ดงันั้นในการร่วมมือรวมพลงั แลกเปล่ียนเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนเพื่อให้เกิด PLC นั้น (Hord, 

Roussin&Sommers, 2012) ระบุว่าการร่วมมือรวมพลงัและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสมาชิกใน

ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพจะตอ้งอาศยัความหวงั หรือ HOPE ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 

H: Honesty and Humanity คือ มีความซ่ือสัตยแ์ละมีมนุษยธรรม หมายความว่า

ครูผูส้อนซ่ึงเป็นสมาชิกในชุมชนจะตอ้งซ่ือสัตยก์บัขอ้มูลท่ีมีอยู่จริงทั้งในแง่ของผลการเรียนของ

ผูเ้รียน ความรู้และทกัษะท่ีตนมีอยู ่รวมทั้งกลา้ท่ีจะขอความช่วยเหลือเล่นเรียนรู้จากผูอ่ื้นท่ีมีความรู้

ความเช่ียวชาญมากกวา่เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

O: Option and Openness คือ การมีทางเลือกและมีความจริงใจ เปิดเผย หมายความวา่

ในการจดัการเรียนรู้แต่ละคร้ังมีวิธีการหรือแนวทางหลากหลายวิธี ครูผูส้อนตอ้งเลือกวิธีการหรือ

แนวทางท่ีดีท่ีสุด และเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ใหส้มาชิกไดรั้บทราบร่วมกนั 

P: Patience and Persistence คือ มีความอดทน ความเพียรพยายาม หมายความว่า 

ครูผูส้อนตอ้งอดทนและเพียรพยายามเพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้

ท่ีสุด แมว้า่ความอดทนอาจไม่ใช่บรรทดัฐานของสังคมในปัจจุบนั แต่ความอดทนและเพียรพยายาม

ในการคน้หาค าตอบท่ีดีท่ีสุดเป็นส่ิงจ าเป็นในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
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E: Efficacy and Enthusiasm คือ ความมีประสิทธิภาพ และความกระตือรือร้น 

หมายความว่าครูผูส้อนซ่ึงเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตอ้งเช่ือมัน่ว่าประสิทธิภาพ

ของครูผู ้สอนส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และต้องกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อใหส้ามารถจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเช่นกนั 

1.6 การพฒันาวชิาชีพครูโดยใช้ PLC  

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ไม่ไดมุ้่งเนน้เฉพาะการกระท าท่ีแสดงถึงการ

แบ่งปันหรือการแลกเปล่ียนของครู แต่มุ่งให้ความส าคญัในการสร้างวฒันธรรมการท างานร่วมกนั 

ความจริงใจของสมาชิก และการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในโรงเรียน และมุ่งเนน้ไปท่ีการสะทอ้น

ผลการปฏิบติัรวมทั้งร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการปฏิบติัเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน โดยมี

สมมติฐานคือ ส่ิงท่ีครูท าร่วมกนันอกห้องเรียนในการวางแผน การออกแบบการจดัการเรียนรู้โดย

การเตรียมการสอนมีความส าคญัเท่าๆกบัการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียน และกระบวนการต่างๆ

เหล่าน้ีสามารถปรับโครงสร้างของโรงเรียน พฒันาวิชาชีพครูและพฒันาผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนได ้

(Seashore, Anderson & Riedel, 2003) สอดคลอ้งกบันกัการศึกษาอีกหลายท่าน ท่ีสรุปเก่ียวกบั

คุณประโยชน์ของ PLC ไวว้า่ถึงแมก้ารสร้าง PLC ในโรงเรียนจะเป็นเร่ืองยากแต่ทวา่กลบัเป็นส่ิงท่ี

ช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างย ัง่ยืน (Louis, Kruse &Byrk, 1995; 

Newman &Wehlage, 1995; Hord, 1997, 2004; Olivier &Hipp, 2006; Rosenholtz, 1989; Sackney, 

Mitchell & Walker, 2005; Schmoker, 2006 อา้งถึงใน Hipp& Weber, 2008;Cranton, 2009)  

บทบาทของครูในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง และการจดั

การศึกษาจะตอ้งเปล่ียนจากการเนน้ท่ีการสอนของครูเป็นเนน้ท่ีการเรียนรู้ของนกัเรียน และเปล่ียน

จากเน้นท่ีการเรียนของแต่ละบุคคล (Individual Learning) มาเป็นเนน้ท่ีการเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

(Team Learning) รวมทั้งเปล่ียนจากการเรียนแบบเน้นการแข่งขนัมาเป็นเน้นท่ีความร่วมมือหรือ

ช่วยเหลือแบ่งปันกัน จึงถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันไปกับกระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อนและ

สมาชิกท่ีอยูใ่นชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (วจิารณ์ พานิช, 2555)  

นอกจากน้ีมีงานวิจยัจ  านวนหน่ึงแสดงถึงผลท่ีเกิดจาก PLC วา่สามารถช่วยส่งเสริม

สมรรถนะการสอนของครูได้ และช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน รวมทั้งมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน (Annenberg Institute for School Reform, 2013) เน่ืองจากชุมชนการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพท่ีเขม้แข็งมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษาในการช่วยให้

ครูมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระท่ีต้องจดัการเรียนรู้ รวมทั้งรู้วิธีการและแนวทางในการ

จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม มีความพึงพอใจในการท างาน ปฏิบัติการสอนมากข้ึน จึงช่วยให้

ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนสูงข้ึน และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพยงัช่วยท าให้เกิดการปรับเปล่ียนทาง

โครงสร้างวฒันธรรมการท างานในโรงเรียน โดยครูรวมทั้งผูบ้ริหารมีโอกาสในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัการสอนในบรรยากาศท่ีเอ้ือให้เกิดการพฒันา โดยมีเป้าหมายหลกั

ร่วมกนั คือเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

1.7 การน าแนวคิด PLC ไปปฏิบัติในบริบทไทย 

 ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีการน าแนวคิด PLC ไปปฏิบติัมากข้ึน เช่น การสร้างชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการช้ีแนะ และการเป็นพี่เล้ียง ซ่ึงเป็นการพฒันาครู

ประจ าการในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 1 และ เขต 42 รวมทั้งส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัตราด และระยอง เขต 2 โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ภายใตก้ารประสานงานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพฒันาครูประจ าการบน

ฐานโรงเรียนในขณะปฏิบติัการสอน หรือการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์ของมูลนิธิสด

ศรีสฤษด์ิวงศ ์ซ่ึงเป็นการรวมตวักนัของสมาชิกครูท่ีมีความมุ่งมัน่ มีอุดมการณ์และเป้าหมายร่วมกนั 

แมจ้ะมาจากสังกดัท่ีแตกต่างกนั รวมทั้ง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเพลินพฒันาท่ีน า

วิธีการศึกษาผา่นบทเรียนหรือ Lesson Study เขา้มาปรับใช ้เป็นเคร่ืองมือในการฝึกครูให้เรียนรู้ไป

กบังาน ฝึกผูเ้รียนให้มีทกัษะการเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจในความคิดของตนเอง การเรียนรู้

ร่วมกนัของกลุ่มครู ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและช่วย

ใหค้รูใหม่ไดเ้รียนรู้แบบปฏิบติัท่ีดีของครูรุ่นพี่ เป็นตน้ 

การด าเนินการในลกัษณะดงักล่าว พบวา่ ครูจะตอ้งเกิดการต่ืนตวัและร่วมมือกนัเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นหลกั ตามบริบท ธรรมชาติการอยู่ร่วมกนัแต่ละพื้นท่ี นอกจากนั้น 

หน้า ท่ีของฝ่ายบริหารภายในสถานศึกษาจ า เป็นต้องเปล่ียนจากการบริหารจัดการ ก ากับ 

ควบคุมดูแล เป็นผูท่ี้คอยสนบัสนุนให้ครูต่ืนตวั ช่วยสนบัสนุนให้ครูเกิดการเรียนรู้ เพื่อขบัเคล่ือน

การท างานท่ีสอดคลอ้งกบัวิชาชีพไดอ้ยา่งมีความสุข และเป็นการด าเนินการในลกัษณะต่อเน่ืองท่ี
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ไม่มีรูปแบบแน่ชดัตายตวั แต่เป็นวธีิการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพและบริบทของสถานศึกษา

แต่ละแห่ง 

สถานศึกษาท่ีด าเนินการตามแนวคิด PLC จะช่วยให้เกิดการรวมตวักนัเรียนรู้ของกลุ่ม

ครู และมีบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีมีความเป็นกลัยาณมิตร และพึ่งพาอาศยักนั จนเกิดเป็นวงจรการ

เรียนรู้และพฒันาตนเองของครูอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการท างานท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในลกัษณะ

น้ีจะช่วยใหเ้กิดการมองเห็นงานของตนจากการเรียนรู้วิธีการท างานของคนอ่ืนดว้ย การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงเป็นการปฏิวติัโครงสร้าง ระบบการท างาน และวฒันธรรม

การท างานในโรงเรียน จากระบบตวัใครตวัมนั มาเป็นระบบทีมหรือวฒันธรรมรวมหมู่ (collective 

culture) โครงสร้างของระบบงาน ระบบการจดัการเรียนการสอนจะตอ้งปรับเปล่ียนให้เอ้ือต่อ การ

ช่วยกนัด าเนินการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนชา้ให้เรียนตามเพื่อนทนั โดยท่ีการช่วยเหลือนั้นท าเป็น

ทีม มีหลายฝ่ายเขา้มาร่วมมือกนั และท าอยูภ่ายในเวลาปฏิบติังานปกติของโรงเรียน ไม่ใช่สอนนอก

เวลา ท าให้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC กลายเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีขบัเคล่ือนคุณภาพ

ของผลผลิตของโรงเรียนและสร้างสรรค์ให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีอยู่แล้วมีความสุข (Happy 

Workplace) ทั้งของนกัเรียน ครู และผูบ้ริหาร แลว้ด าเนินการต่อเน่ืองย ัง่ยนืเป็นวงจรไม่รู้จบ ซ่ึงก็คือ

โรงเรียนไดพ้ฒันาข้ึนเป็นองคก์รเรียนรู้ (Learning Organization) (วจิารณ์ พานิช, 2555) 

ดงันั้น ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะเปล่ียนบรรยากาศของโรงเรียน ช่วยให้สมาชิก

อนัได้แก่ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร นักการศึกษา และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย คือ นักเรียนหรือแม้กระทัง่

ผูป้กครองท่ีมีความรู้สึกร่วมกนัเป็นเจา้ของโรงเรียนหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอยา่งเท่าเทียม

กัน โดยมุ่งเน้นท่ีการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นหลัก และเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุ

วตัถุประสงค์ในการเรียนรู้ ครูผูส้อนรวมทั้งสมาชิกทุกคนในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงตอ้ง

ร่วมกันคิดหาวิธีการใหม่ใหม่ในการจัดการเรียนรู้แล้วน าผลท่ีเกิดข้ึนมาปรึกษาหารือ หรือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั โดยทุกคนมีความเช่ือมัน่ในตนเองและเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนัว่า จะสามารถ

บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดแ้ละสมาชิกทุกคนจะเกิดการพฒันาเน่ืองจากคุณลกัษณะส าคญัท่ีช่วยให้

เกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้น ครูผูส้อนรวมทั้งสมาชิกในชุมชนจะตอ้งมีบรรทดัฐานและ

ค่านิยมร่วมกนั รวมทั้งร่วมกนัรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยกระบวนการท่ีสมาชิกทุก

คนตอ้งด าเนินการคือการสืบสอบเพื่อสะทอ้นผลเชิงวิชาชีพ ซ่ึงกระบวนการทุกอยา่งตอ้งอาศยัการ
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ร่วมมือรวมพลังกัน และจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านการจัดล าดับโครงสร้างและ

ความสัมพนัธ์ของบุคลากรในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการวางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั สามารถ

สังเกตและสืบสอบเพื่อสะท้อนผลจึงวิชาชีพได้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงเปรียบเสมือน

เคร่ืองมือส าหรับใหค้รูรวมตวักนัเป็นชุมชน (Community) และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบั 

“ ปฏิรูป” การเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนรวมทั้งพฒันาวชิาชีพครู 

 

2.  แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาวชิาชีพ (Professional Development)  
 ปรัชญาการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา คือ “การมุ่งเนน้ท าให้พนกังานมีสมรรถนะสูงสุด” 
(Sranson, Richard A., Holton III and Elwood F., 2009: 73)  เน่ืองจากองคก์รเช่ือวา่ “บุคลากร
ทางการศึกษา-ครู” เป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัสูงสุดท่ีท าให้การเรียนการสอน การวิจยัและ
บริการ อยา่งดีเลิศ การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา เป็นการสร้างให้แต่ละบุคคลมีความตระหนกั
รับผดิชอบ ในบทบาทหนา้ท่ีของตน มีความรู้ มีทกัษะท่ีจะพฒันาการในหนา้ท่ีเพื่อให้เป็นบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ ของสถานศึกษา  และเป้าหมายของการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา คือ การพฒันา
บุคลากรทาง การศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็นผูพ้ฒันา เป็นผูส่้งเสริมทกัษะและความสามารถ
ของเยาวชนให้ ครบองค์ประกอบและวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ “การพฒันาให้ทรัพยากร
มนุษยข์องประเทศ เก่ง ดี มีความสุข เรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต”  (ผศิน แตง
จวง,  2554: 141)  ดงันั้นการพฒันาวิชาชีพ โดยเฉพาะการพฒันาครูให้มีคุณภาพจะส่งผลต่อการ
พฒันาการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
  2.1 ความหมายของการพฒันาวชิาชีพ 
 Darling–Hammond  (2000) และ Brookfield (1995: 11) ไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์
พบว่า มีผลการวิจยัจ  านวนมากยืนยนัว่า หากครูมีความรู้ทกัษะท่ีเหมาะสม และรวมถึงหากการ
เตรียมครูใหม่ใหมี้สมรรถนะท่ีดี ยอ่มมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน   

 Bredeson(2003: 32-34) กล่าววา่การพฒันาวิชาชีพหมายถึง การด าเนินการให้เกิดการ
เรียนรู้และพฒันาการปฏิบติังานดว้ยการส่งเสริมให้มีการคิดทบทวนการท างาน และ สร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ ๆ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และการพฒันาวิชาชีพเป็น กระบวนการท่ี
ต่อเน่ือง มีขั้นตอนการพฒันาประกอบดว้ย 1) การจดัโอกาสในการเรียนรู้ (Learning Opportunities) 
ใหบุ้คคลไดท้ างานตามสภาพจริง เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติังาน  2)การส่งเสริมให้ทบทวน
และสะทอ้นผลการท างาน (CreativeandReflective Engagement)   เพื่อให้แนวทางในการพฒันา/
ปรับปรุงการท างาน และ 3)  น าผลการทบทวน และสะทอ้นผลการท างานท่ีได้ ไปพฒันาการ
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ปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึน (Improved Practice) โดยทั้ง 3 ขั้นตอนมีความต่อเน่ืองเป็นวงจร ดงัแสดงใน
ภาพประกอบ 

 

 
 
ภาพท่ี  4 ขั้นตอนการพฒันาวชิาชีพของ Bredeson, P. V. 
ท่ีมา : Bredeson, P. V., Designs for learning  A new architecture for professional 
Development in schools.,(The United States of America: Corwin,2003)  34. 
 
  Guskey (2003: 16-21) กล่าววา่ การพฒันาวชิาชีพทางการศึกษา เป็นกระบวนการและ
กิจกรรมท่ีได้ออกแบบไว ้เพื่อส่งเสริมบุคลากรในด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีมุ่งไปท่ีการ
พฒันาการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนต่อไป การพฒันาวิชาชีพเป็นกระบวนการท่ี 1) มีเป้าหมายในการ
ท างาน (Intentional)  2) มีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (Ongoing) และ 3) การด าเนินการเป็นระบบ 
(Systemic) ส่วน Gordon (2004: 23) ใหนิ้ยามของการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
วา่เป็นการประสานองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการเสริมพลงัอ านาจให้แก่นกัการศึกษาเป็นรายบุคคล/
กลุ่ม/องคก์ร เพื่อใหส้ามารถด าเนินการในการพฒันา หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ในการด าเนินการนั้น
เก่ียวขอ้งกบั 1) การเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่นกัการศึกษา 2) การด าเนินการหลกั ไดแ้ก่ การ
พฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และ 3) มีเป้าหมายในการพฒันา คือ คุณภาพของผูเ้รียน 
 Epeda (2008: 18) ให้ความหมายของค าว่า “มืออาชีพ” (Professional) ว่าตอ้งมีส่ิง
ต่อไปน้ี 1) ความรู้และความสามารถท่ีไดม้าจากการฝึกอบรม และไดม้าจากการศึกษาท่ีเป็นทางการ 
2) ตอ้งไดรั้บความไวว้างใจจากชุมชนและเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อน าไปสู่ความเป็นอิสระและการ
ก ากบัตนเอง และ 3) เป็นชุดของคุณธรรมและจริยธรรมท่ีช่วยให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพท่ี
มุ่งเนน้การใหบ้ริการมากกวา่เนน้ผลก าไร 

การใหโ้อกาส
การเรียนรู้จาก
การปฏิบติังาน 

การน าผล         
การเรียนรู้           
ไปพฒันา                

การปฏิบติังาน 

การส่งเสริมให้
ทบทวน              
การท างาน 
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 OECD (2009: 49) ให้นิยามค าว่า “การพฒันาวิชาชีพ” วา่หมายถึง กิจกรรมท่ีท าให้
ทกัษะความรู้ ความเช่ียวชาญและคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้การเป็นครูสมบูรณ์ข้ึน เกิดข้ึนในครู
แต่ละคน การพฒันาการเรียนการสอนของครูเป็นกระบวนการท่ีเร่ิมจากการจบัประเด็นปัญหา 
(Problem-Oriented) ตามบริบทของแต่ละสภาพสังคม และทอดยาวไปตลอดชีวติความเป็นครู 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2555: 134 -135) กล่าวว่า การพฒันาบุคลากรหรือการพฒันาใน
วชิาชีพทางการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัใหส้ าหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้
มีความรู้มีความสามารถ มีศกัยภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากรให้มีความ
เจริญกา้วหนา้ในอาชีพ และส่งผลถึงพฒันาการดา้นคุณภาพของนกัเรียนในท่ีสุด  

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การพฒันาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนพฒันาครูอยา่งต่อเน่ืองอยา่ง
เป็นระบบเพื่อพฒันาครู ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และส่งผลโดยตรงท่ีคุณภาพของผูเ้รียน 

2.2  กระบวนการข้ันตอนการพฒันาวชิาชีพ 

 อน่ึง เพื่อให้ได้กรอบกระบวนการขั้นตอนการพฒันาวิชาชีพ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันาวชิาชีพ ดงัน้ี 

สมาคมการวิจยัและพฒันาหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัฮาวาย (The University of    
Hawaii’s Curriculum Research and Development Group (CRDG) (2012)ไดก้ล่าวถึงการออกแบบการ
พฒันาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ  (Designing  Effective Professional Development)  วา่การออกแบบ
พฒันาอาชีพเพื่อการศึกษา ไดรั้บการพฒันาผา่นความร่วมมือกบัหน่วยงานทางการศึกษาของฮาวาย 
A Partnership with the Hawaii Department of Education (HIDOE) เป็นส่วนหน่ึงของความ
พยายามท่ีจะปรับปรุงการศึกษาตามมาตรฐานในฮาวายอย่างต่อเน่ืองโดยมีขั้นตอนการพฒันา
วชิาชีพ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 5 ขั้นตอนการพฒันาวชิาชีพของ  CRDG 
ท่ีมา:The University of  Hawaii’s Curriculum Research and Development Group (CRDG). (2012). 
Designing  Effective Professional Development. Accessed  November 6, 2016. Available from: 
http://manoa.hawaii.edu/crdg/research-development/research-programs/pd-design-guide/ 
 

      สรุปขั้นตอนการพฒันาวชิาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
  1. ก าหนดค ามัน่สัญญาเพื่อบรรลุวสิัยทศัน์ และมาตรฐานท่ีก าหนด 

  2. วเิคราะห์ขอ้มูล 
 3. ก าหนดเป้าหมาย (ท่ีวกิฤต) 
 4. วางแผนและเลือกเทคนิควธีิ 
 5. น าแผนกลยทุธ์ไปใช ้
 6. ประเมิน 

  โดยท่ีในทุกขั้นตอนท่ีปฏิบัติจะมีการสะท้อนผลการปฏิบัติเพื่อการปรับปรุง  
(Reflect and  Revise) 
  นอกจากน้ี Loucks Horsley et al (2001) ไดก้ล่าวถึง การออกแบบกรอบ การ
พฒันาวิชาชีพว่าเป็นกระบวนการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการด าเนินการพฒันาวิชาชีพ มี
ประสิทธิภาพ  นักพฒันามืออาชีพท่ีประสบความส าเร็จควรพิจารณาองค์ประกอบเหล่าน้ีเป็น 
“ปัจจัย” ท่ีส าคัญในการออกแบบการพฒันาวิชาชีพ รวมทั้ งได้วางแผนการออกแบบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มและเป้าหมายการเรียนรู้
ของครูซ่ึง Loucks Horsley et al. (2001) ไดน้ าเสนอกระบวนการพฒันาวชิาชีพตามภาพประกอบ 
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ภาพท่ี 6 กระบวนการพฒันาวชิาชีพท่ีมีประสิทธิภาพของLoucks Horsley et al,., 

ท่ีมา : Loucks Horsley et al., Professional Development Planning and Design.,(IPC : United 
States of America., 2001), 6. 
 สรุปกระบวนการพฒันาวชิาชีพของ (Loucks Horsley et al., 2001) ไดด้งัน้ี  
 1. ก าหนดเป้าหมาย (Set Goals) ในการก าหนดเป้าหมายตอ้งวิเคราะห์ความรู้ และ
ความเช่ือของครู รวมทั้งสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชใ้นการก าหนดเป้าหมาย 
 2. วางแผนการพฒันา (Plan) ในการวางแผนการพฒันาวิชาชีพเป็นการก าหนด
ประเด็นท่ีวกิฤตเพื่อการพฒันา และก าหนดยทุธวธีิในการพฒันาใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 3. ปฏิบติัตามแผน (Do) 

 4. สะทอ้นผลการพฒันา (Reflect) 
 นอกจากน้ี Nicole Strangman, Tracey Hall & Anne Meyer (Online: 2012) จากศูนย์
การประเมินหลกัสูตรแห่งชาติ (National Center on Accessing the General Curriculum )  กล่าววา่ 
กลยุทธ์ในการพฒันาวิชาชีพ และการฝึกปฏิบติัการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยขั้นตอน 
ดงัน้ี 

1.  ก าหนดเป้าหมาย (Set Goals ) 
2.  วเิคราะห์ขอ้มูล (Analyze status) 
3.  วางแผน (Apply UDL) (UDL = Universal Design for Learning) 
4.  น าไปใช ้( Teach UDL lesson) 
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ภาพท่ี 7  ขั้นตอนการพฒันาวชิาชีพและการฝึกปฏิบติัการสอนท่ีมีประสิทธิภาพของ Nicole 
Strangman, Tracey Hall & Anne Meyer 
ท่ีมา : Nicole Strangman, Tracey Hall & Anne Meyer, 2012.  
accessed November 6, 2016, available from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED430810.pdf 
 
    ส่วน Grand Rapids Community College (Online:2012) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการ 
พฒันาอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสมบูรณ์ของความหลากหลายของกิจกรรมท่ีจะช่วยให้คุณสามารถ
เร่ิมตน้ ตรวจสอบ หรือยนืยนัทิศทางชีวติของคุณตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงวิธีการต่อไปน้ี เป็นวิธีการท่ีช่วย
ในการตดัสินใจในการพฒันาวชิาชีพได ้ซ่ึงมีกระบวนการพฒันาวชิาชีพ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การประเมินตนเอง (ภายใน) (Self-Assessment (INSIDE)) 
 ขั้นตอนแรก เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดของกระบวนการน้ี คือ การประเมิน
ตนเองจะมีจุดเนน้อยู่ภายในของบุคคลท่ีจะพฒันาวิชาชีพ เม่ือขั้นตอนท่ี 1 ส าเร็จแลว้ ผูท่ี้ประเมิน
ตนเองจะมีความคิดท่ีดีท าใหท้ราบวา่ตนเองคือใครและอะไรคือส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวิต 
 ขั้นท่ี 2 การส ารวจอาชีพ (ภายนอก) (Career Exploration (OUTSIDE)) 
  ขั้นตอนท่ีสอง ของกระบวนการจะเก่ียวขอ้งกบัการส ารวจ อาชีพ ซ่ึงในขั้นน้ี 
มุ่งเน้นส่ิงท่ีอยู่ภายนอกของบุคคล ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะรู้ว่า การเลือกอาชีพนั้นส่ิงส าคญัท่ีจะ 
ตระหนกัถึง คือความส าคญั ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก ท่ีจะตอ้งพิจารณา และตรวจสอบอยา่งละเอียด 
กบัส่ิงท่ีสนบัสนุนรวมทั้งส่ิงท่ีไม่สนบัสนุน  
 ขั้นท่ี 3 การตดัสินใจ (มองใกล)้ (Decision Making (CLOSER LOOK)) 
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  ขั้นตอนน้ี เป็นขั้นการตดัสินใจโดยใชส่ิ้งท่ีไดเ้รียนรู้จาก การประเมินตนเอง 
และการส ารวจการท างานเป้าหมายหลกั คือ ทางเลือกแคบลง  ท่ีเป็นไปได้ พิจารณาปัจจยั ท่ีมี
อิทธิพลท่ีมีความส าคัญ และเลือกอาชีพหรือวิทยาลัยท่ีส าคัญท่ีเช่ือว่าจะเป็นแบบท่ีดีท่ีสุด 
 ขั้นท่ี 4 การปฏิบติั (Taking Action) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนปฏิบติัตามแผนท่ีได้
ตดัสินใจไว ้

 นอกจากน้ี Tom Denham (Online: 2012)  ไดน้ าเสนอขั้นตอนส าคญัในการพฒันา
วชิาชีพไว ้  4 ขั้น คือ 

 1. ประเมินตนเอง (Self-Assessment) เป็นการประเมินตนเองเพื่อให้รู้วา่ตนเอง คือ 
ใคร (Who am I?) 

 2.  ส ารวจอาชีพ (Career Exploration) เป็นขั้นตอนการส ารวจอาชีพ เพื่อให้รู้วา่จะไป
ทางไหน (Where am I going?) 

 3. วางแผนการพฒันา (Action Plan) เป็นการวางแผนการพฒันาวิชาชีพเพื่อจะให้ถึง
เป้าหมายปลายทางท่ีก าหนดไว ้(How do I get there?) 

 4. การปฏิบติั (Career Management) และขั้นตอนสุดทา้ยเป็นขั้นตอนการปฏิบติัตาม
แผนท่ีก าหนดเพื่อใหก้ารปฏิบติัและการรักษาการปฏิบติังานของตนให้ดีท่ีสุด 

        จากกระบวนการขั้นตอนท่ีศึกษา ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์กระบวนการพฒันาวิชาชีพเพื่อ
น ามาใชใ้นการออกแบบการพฒันาวชิาชีพ ดงัน้ี 
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ตางรางท่ี 1 การสังเคราะห์แนวคิด และงานวจิยัเก่ียวกบักระบวนการขั้นตอนการพฒันาวชิาชีพ 

Loucks-Horsley 
“ CRDG ” 
University of Hawai‘i 

Tom Denham 
ศูนย์การประเมินหลักสูตร
แห่งชาติ 

กระบวนพฒันาวชิาชีพ 
ทีพ่ฒันา 

1.  ก าหนดเป้าหมาย 
 (Set Goals) 
 
 
 
 

1.  ก าหนดค ามัน่สัญญาเพื่อ
บรรลุวิสัยทศัน์ และมาตรฐาน
ท่ีก าหนด 

 
 
 
 

1. ก าหนดเป้าหมาย  
  (Set Goals) 

1.  วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล 
(Analyzing  Needs) 
2.  ออกแบบการพฒันา 
(Design Program) 
3. การน าไปปฏิบติั  
(Taking Action) 
4.  ประ เ มินผล  (Assessing 
Program) 
5.  การรายงานผลการปฏิบติั 
(Reporting Program) 
 
 

2.  วเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 

1.  ประเมินตนเอง 
(Self-Assessment ) 
2.  ส ารวจอาชีพ 
(Career Exploration ) 

2. วเิคราะห์ขอ้มูล  
(Analyze status) 
 
 

2.  วางแผน (Plan) 3.  ก าหนดเป้าหมาย (ท่ีวกิฤต) 
4.  วางแผนและเลือกเทคนิค
วธีิ 
 

3.  วางแผนการพฒันา  
(Action Plan ) 

3. วางแผนการปรับใช ้ 
(Apply  UDL) 
 3.  ปฏิบติัตามแผน (Do) 

 
5.  น าแผนกลยทุธ์ไปใช ้
 

4.  การปฏิบติั  
(Career Management) 

4. น าไปใช ้  
(Teach UDL lesson) 
 4.  สะทอ้นผลการปฏิบติั 

(Reflect) 
 

6.   ประเมิน   
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 2.3 รูปแบบการพฒันาวชิาชีพ 
 ปัจจุบนัการพฒันาวิชาชีพไม่ได ้หมายถึง การฟังบรรยายจากผูรู้้ หรือผูเ้ช่ียวชาญเพียง

คร้ังละ 1 ชัว่โมงหรือฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพียงคร้ังเดียว การพฒันาวิชาชีพในปัจจุบนัโดยเฉพาะ
วิชาชีพทางการศึกษานั้น ควรจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตามความเจริญกา้วหนา้และพฒันาการของ
วทิยาการการเรียนรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้มีการพฒันาในวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงกล๊ิกแมน
และคณะ (Glickman and Others, 2004:375-376 อา้งใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2555: 48-50) ไดมี้การ
น าเสนอแบบแผนใหม่ๆส าหรับการพฒันาวชิาชีพเพื่อการพิจารณาเลือกด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 1.  การจดัโปรแกรมการช่วยเหลือครูบรรจุใหม่ (Mentoring Program) ครูใหม่ควร
ไดรั้บ การช่วยเหลือดา้นการจดัการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อยตลอดปีแรกท่ีไดรั้บการ
บรรจุ โดยผูใ้หก้ารช่วยเหลือแนะน า (Mentor) อาจเป็นผูนิ้เทศหรือครูท่ีมีประสบการณ์ในโรงเรียน 
 2.  โปรแกรมการพฒันาเทคนิคและทกัษะ (Skills Development) ซ่ึงอาจประกอบดว้ย 
การอบรมเชิงปฏิบติัการทุกเดือน การช่วยเหลือกันอย่างเพื่อนครูด้วยกันระหว่างจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เพื่อช่วยในการถ่ายโยงความรู้และทกัษะสู่การปฏิบติัจริงในชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3.  ศูนยพ์ฒันาครู (Teacher Center) หมายถึง ศูนยห์รือสถานท่ี ๆ ท่ีครูสามารถจะ
มาร่วมพูดคุยปรึกษาหารือหรือสัมมนากันเพื่อพฒันาทกัษะต่างๆ ด้านการสอน วางแผนการใช้
นวตักรรมหรือผลิตส่ือ การเรียนการสอน 
 4.  การฝึกอบรมครู (In-service Training) โดยการเขา้ร่วมฝึกอบรมแบบเขม้ติดต่อกนั
หลายวนั ท่ีเก่ียวกบัทกัษะหรือความรู้ท่ียากและซบัซอ้น 
 5.  จดักลุ่มช่วยเหลือสนบัสนุนฉันท์เพื่อน (Study Groups and Solving) โดยครูใน
โรงเรียนเดียวกนัเขา้กลุ่มศึกษา รวมกนัแกปั้ญหา รวมกนัใชน้วตักรรมใหม่ ๆ และให้การช่วยเหลือ
สนบัสนุนกนัและกนั 
 6.  จดัเครือข่าย (Networks) โดยครูจากโรงเรียนต่าง ๆ มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลผลงาน 
เร่ืองท่ีน่าสนใจร่วมกนั เรียนรู้โดยเครือข่าย Internet จากจดหมายข่าว โครงการร่วมมือกนัหรือ
สัมมนากนัเป็นคร้ังคราว 
 7.  ครูแกนน า (Teacher Leadership) โดยการเข้าร่วมโครงการแกนน าเพื่อคอย
ช่วยเหลือเพื่อนครูท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ โดยอาจจะมีบทบาทเป็นวิทยากร ครูพี่เล้ียง ผูเ้ช่ียวชาญ 
(Expert หรือ Mentor) ผูน้ าทีมการสอนหรือผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันาหลกัสูตรครูแกนน านอกจาก  
จะคอยช่วยเหลือครูอ่ืน ๆ ยิง่เป็นการพฒันาในวชิาชีพของตวัเองอีกดว้ย 
 8.  ครูในฐานะนกัเขียน (Teacher as Writer) การไดเ้ขียนบทความต่าง ๆ ก่อให้เกิด
ผลดีต่อพฒันาวชิาชีพได ้
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 9.  โครงการและกิจกรรมการเล่าประสบการณ์การเรียนการสอนแก่เพื่อนครู 
 10.  การวางแผนการพฒันาตนเอง (Self-Directed Planning) ครูควรมีโอกาสท่ีจะ
วางแผนโครงการพฒันาตนเอง โดยการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ วางแผนปฏิบติังานและ
ประเมินผลงานตนเอง เช่น Cognitive Coaching ส าหรับกลุ่มครูท่ีมีประสบการณ์ใช ้Peer  Coaching 
ส าหรับ ครูและเพื่อนครูท่ีสอนวชิาเดียวกนั Collaborative Peer Coaching ส าหรับครูตั้งแต่ 3 คน ข้ึน
ไป ร่วมกนัพฒันาดา้นการสอน (Expert Coaching และ Mentoring) โดยผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญ มากกวา่ครู 
และใช ้Mirror Coaching  โดยให้บุคลากรอ่ืน ๆ หรือครูคนอ่ืน ๆ ช่วยสังเกตและบนัทึกพฤติกรรม
การสอนท่ีตอ้งการใหเ้ท่านั้น 
 11.  จดัโปรแกรม Coaching แบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมในโรงเรียน 
 12.  การร่วมมือกนั (Partnership) การร่วมมือกนัระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลยั
หรือธุรกิจต่าง ๆโดยถือว่ามีความเท่าเทียมกนั มีสิทธิ มีความรับผิดชอบ ไดรั้บผลประโยชน์ และ
ส่วนช่วยเหลือกนัและกนั เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจโดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัท่ีสถานศึกษา สถาบนั
และหน่วยงานธุรกิจควรไดมี้การร่วมมือกนั เพื่อพฒันาทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศชาติ  

 นอกจากน้ี ผศิน แตงจวง (2554: 41-49) กล่าวถึง รูปแบบการพฒันาครูมีหลายรูปแบบ  
เช่น  การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสร้างผลงานวิชาการ การนิเทศติดตามผล และการศึกษาต่อ 
ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีแนวคิด ดงัน้ี 
 1. การฝึกอบรม เป็นการพฒันาบุคคลแต่ละบุคคล และการช่วยให้บุคคลมีความรู้ 
ความสามารถและความมัน่ใจในการด าเนินชีวิตและการท างาน โดยมีรูปแบบหน่ึงท่ีคุน้เคย คือ 
การฝึกอบรมระหว่างด าเนินการ (In-Service Training) และอีกรูปแบบหน่ึงในการพฒันาครูท่ี
ด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม คือ แนวคิดการพฒันาครูเพื่อแกปั้ญหาซ่ึงจดัในรูป “ ฝึกอบรมเฉพาะกิจ ”
หรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรมเรียกว่า Competency-Based Training เป็นการฝึกอบรมท่ีมี
วตัถุประสงค์ เพื่อเสริมสมรรถภาพ หรือเพื่อแก้ปัญหาการปฏิบติังานส าหรับในยุคปัจจุบนัการ
พฒันาครูประจ าการและบุคลากรทางการศึกษา ควรเนน้การพฒันาตามสภาพบริบทของครูท่ีก าลงั
ด าเนินการสอนหรือท่ีเรียกว่า “ ใช้บริบทเป็นฐาน ” หรือ Context-Based หรือตามสภาพปัญหา 
(Problem-Based) 

 2. การศึกษาดูงาน เป็นรูปแบบการพฒันาบุคลากรท่ีใช้เพื่อให้ผูป้ฏิบัติหน้าท่ีได้
แนวทางประสบการณ์ตรงจากการสังเกต พูดคุยกบัผูป้ฏิบติังานของสถานท่ีท่ีประสบความส าเร็จ 
สูงกว่าท่ีองค์กรใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน การเขา้ไปศึกษาดูงานจึงเสมือนได้สัมผสัจริง เขา้ไปใน
สถานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 3. การสร้างผลงานวชิาการ มีแนวคิด เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนคิดคน้นวตักรรมท าการ
วจิยั เพื่อพฒันาหรือแกปั้ญหากระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน ภายใตบ้ริบท
ของตนเอง ซ่ึงนับว่าเป็นกระบวนการพฒันาบุคลากรท่ีดีท่ีราชการไม่ต้องลงทุนมาก การสร้าง
ผลงานวิชาการ โดยส่วนใหญ่แลว้ ครูเป็นผูส้ร้าง เป็นผูล้งทุนเอง เป็นการสร้างความเป็นมืออาชีพ  
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

 4. การนิเทศติดตามผล มีแนวคิดท่ีส าคญัคือ เพื่อช่วยปรับปรุง แกไ้ขพฒันาคุณภาพ
การจดักระบวนการเรียนรู้ การด าเนินการนิเทศมี 2 รูปแบบ คือ การนิเทศภายในโรงเรียนและการ
นิเทศจากคนภายนอก 
 5. การศึกษาต่อ มีแนวคิดหลักคือ การศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถด้าน
สติปัญญาเพิ่มข้ึน ซ่ึงนกัการศึกษากล่าววา่ การศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิตมีความส าคญัและจ าเป็นต่อ
ชีวิตมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องเผชิญกับความเปล่ียนแปลงของสังคม ส่ิงแวดล้อมตลอดเวลา 
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนั การศึกษามีความจ าเป็นมากข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนรวมเร็ว
และจ านวนมาก มีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู ่การด าเนินชีวิตและรูปแบบการท างาน ความผนั
เปล่ียนดงักล่าวเกิดข้ึนซบัซอ้นมากเกินกวา่ท่ีจะใชค้วามรู้ท่ีสั่งสมมาเม่ือสมยัอยูใ่นวยัเรียนมาช่วยได ้
 นอกจากน้ีHiggins and Leat(2001: 63) ไดเ้สนอวา่ วิธีการท่ีใชใ้นการท างานพฒันาครู
เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงนั้นมีหลากหลายวิธี ได้แก่ การให้ความรู้ การเป็นแบบอย่างในการ
ท างาน การสืบเสาะอยา่งมีวจิารณญาณ การเรียนรู้แบบรวมพลงั และการช้ีแนะ การด าเนินการให้ครู
เกิดการเปล่ียนแปลง ควรก าหนดเป้าหมายแลว้จึงเลือกใชว้ธีิการท่ีเหมาะสมท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง
นั้นจะท าใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 วธีิการพฒันาครูของ Higgins and Leat 
ท่ีมา : Higgins andLeat, Horse for courses or courses for horse : What is effective teacher 
development ?, (Teacher development : Exploring  our own practice,.2001), 63. 

ส่ิงที่ต้องการเปลีย่นแปลง 

ความรู้เชิงเน้ือหา (Subject Knowledge) 

ความรู้เก่ียวกบัการสอน (Pedagogical Knowledge 

ภาพลกัษณ์และอตัมโนทศัน์ (Images and Self Concept) 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมายการศึกษา (Understanding  

Goals of  Education) 

วธิีการที่เอื้อต่อการเปลีย่นแปลง 

การให้ความรู้ (Instruction) 

การเป็นแบบอยา่ง (Modeling) 

การสืบเสาะอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Enquiry) 

การเรียนรู้โดยกลุ่มเพ่ือน (Peer Collaboration) 

การช้ีแนะ (Coaching) 
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  2.3.1 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของครูในประเทศไทย 
 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของครูในประเทศไทยท่ีผา่นมา  จ าแนกได้ 3 
รูปแบบ   คือ   1)  รูปแบบการพฒันาแบบเป็นทางการ  2)  รูปแบบการพฒันาแบบไม่เป็นทางการ  
3)  รูปแบบการพฒันาก่ึงเป็นทางการ (ผศิน แตงจวง, 2554: 173-174) มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.3.1.1 รูปแบบการพัฒนาท่ีเป็นทางการหมายถึง การพัฒนาท่ีทาง
ราชการหรือหน่วยงานเป็นผูก้  าหนด ส่วนใหญ่จะก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปีของโรงเรียนหรือ
ของเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือจากส่วนกลาง การพฒันารูปแบบน้ีส่วนใหญ่จะมีงบประมาณของทาง
ราชการรองรับ หรือให้ไปราชการหรือเป็นค าสั่งให้ปฏิบัติเป็นคร้ังคราวหรือเป็นกิจกรรมท่ี
ด าเนินการในวนั เวลาราชการ ตวัอยา่งเช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การนิเทศจากภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา การศึกษาต่อตามความตอ้งการของหน่วยงานต้นสังกดัการส่งผลงานทาง
วิชาการ การเยี่ยมเยือนการท าวิจยั (ในชั้นเรียน) ซ่ึงแต่ละรูปแบบด าเนินการภายใตก้ฎระเบียบและ
ความรับผดิชอบของทั้งหน่วยงานและครู ฯลฯ เป็นตน้ 
 2.3.1.2  รูปแบบการพฒันาแบบไม่เป็นทางการ หมายถึง การพฒันาตนเอง
ของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความตอ้งการเป็นการส่วนตวั ด าเนินโดยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็น
ความตอ้งการหรือความตระหนกัท่ีตอ้งการพฒันาของแต่ละบุคคลและตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเอง อาจจะ
ด าเนินการนอกเวลาหรือในเวลานอกราชการ ตวัอยา่งเช่น การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ การทศันศึกษา การอ่าน-เขียน การเป็นสมาชิกสมาคมวชิาชีพ การเขา้ร่วมประชุมตาม
ความสนใจ การศึกษาทั้งท่ีรับปริญญาและไม่รับปริญญาบตัร เป็นตน้ 
 2.3.1.3  รูปแบบการพฒันาแบบก่ึงทางการ หมายถึง การพฒันาท่ีตอ้งอาศยั
เพื่อนร่วมงาน  ผูบ้งัคบับญัชา ท่ีด าเนินการทั้งในเวลาราชการและ/หรือนอกเวลาราชการ เป็นคร้ัง
คราว อาจไม่ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนหรือไดรั้บเพียงบางส่วน เป็นกระบวนการสร้างบรรยากาศ
องคก์รแห่งการเรียนรู้หรือจดัการความรู้ในองคก์ร ตวัอยา่งเช่น การท่ีครูตอ้งการพฒันาตนเองโดย
อาศยัการสังเกตการสะทอ้นกลับ(Reflection) จากเพื่อนครูและ/หรือผูบ้ริหาร จากนั้นจึงน าขอ้มูล 
ขอ้สะทอ้นกลบัไปพฒันาตนเองต่อไป เรียกกระบวนการน้ีว่า “ เป็นการสะทอ้นกลบัเพื่อช่วยการ
พฒันาการเรียนการสอน”(Reflective Teaching)(Pollard, Andrew and Tann Sarah, 1994; Pollard, 
Andrew; Anderson, Julie; Maddock, Mandy, Swaffield, Sue; Warin, Jo and Warwick, Paul, 2008; 
พศิน แตงจวง, 2554) โดยครูท่ีต้องการพฒันาจะกลายเป็น “ ครูท่ีพฒันาตนเองอนัเกิดจากการ
ร่วมมือของเพื่อนร่วมงาน ” (Reflective Teacher) (Brookfield, Stephen, 1995; พศิน  แตงจวง, 
2554) นอกจากน้ีมีรูปแบบการพฒันาตนเองของครูดว้ยตนเอง  จากการดูวีดีทศัน์และคิดใคร่ครวญ คน้หา
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วธีิการแกปั้ญหาหรือพฒันาจากบริบทของตนเอง ครูท่ีด าเนินการดงักล่าว เรียกวา่เป็น “ ครูท่ีพฒันา
ตนเองจากบริบทของตนเอง ” (Reflexive  Teacher) 

Wei, Ruth Chung; Darling-Hammond, Linda; Andree, Alethea; Richardson,  Nikole 
and Orphanos, Stelios (2009: ii, 11) ไดน้ าเสนอรูปแบบการพฒันาสมรรถนะบุคลากรของสหรัฐวา่ 
รัฐบาลสนบัสนุนและกระตุน้ให้บุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) จากพี่เล้ียง 
(Mentors) เพื่อนร่วมงาน (Peers) และงานท่ีรับผิดชอบ (On the Job-Embedded)  และร่วมมือ
ระหวา่งกลุ่มครูดว้ยกนั (Collaborative Teacher) เพื่อให้เป็นผูน้ าทางการจดัการเรียนการสอนอยา่ง
แทจ้ริง (Become True Instructional Leaders) ส่วน (Darling-Hammond, Linda, 2010) กล่าวว่า 
แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครูต้องเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน การ
ประเมินผล การสังเกตและการสะทอ้น (Reflection) ให้เห็นขอ้แตกต่าง ในขณะเดียวกนั มีงานวิจยั
ยืนยนัวา่รูปแบบความร่วมมือกนั (Collaborative  Approaches) เพื่อช่วยกนั มีพลงัในการพฒันาได้
ดีกวา่การด าเนินการตามล าพงั ส่วน (ผศิน แตงจวง, 2554: 178-197) ไดศึ้กษาและสรุปรูปแบบการ
พฒันาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศต่างๆ ไวด้งัน้ี 
 1. รัฐบาลของประเทศญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่ “การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพมากนอ้ย 
เพียงใด ข้ึนอยู่กับครูผูส้อน” รัฐบาลญ่ีปุ่นจึงออกกฎหมายพิเศษเก่ียวกับบุคลากรบริการทาง
การศึกษาท่ีบงัคบัให้ครูตอ้งได้รับการฝึกอบรมประจ าการอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ีครูญ่ีปุ่นท่ี 
Hokkaido ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม 2 แบบ คือ 1) การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน และ 2) การฝึกอบรม
เฉพาะทาง  กล่าวคือ การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน จดัโดยรัฐบาล เพื่อตอกย  ้า กระตุน้เตือนสร้างความ
ตระหนกัความรับผิดชอบแก่ครูทุกๆ 5 ปี ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นจึงมีประสบการณ์การ
ท างานเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั เช่น ท างานมาแลว้ 1, 5, 10, 15 , 20 และ 25 ปี ตามล าดบั ส่วนการ
ฝึกอบรมเฉพาะทาง (Specialized Training) จะเน้นวิชาเฉพาะ เพื่อให้ครูเกิดความช านาญการ
ฝึกอบรมเหล่าน้ีจะวางแผนโดยท่ีท าการหรือเขตการศึกษา โดยคณะกรรมการการศึกษา (Education  
Board)  สถาบนัวิจยัการศึกษา (Education Research Institute) ครูสามารถเขา้รับการฝึกอบรมฟรี  
กิจกรรมท่ีจดั เช่น การฝึกอบรมเฉพาะวชิา การฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัสูตร การให้ค  าปรึกษานกัเรียน
(Student Counseling) การแนะน าการเลือกวชิาชีพใหแ้ก่นกัเรียน (Career Guidance) ทกัษะการสอน 
(Teaching  Skills) การฝึกอบรมเพื่อให้ไดรั้บประกาศนียบตัรเฉพาะ (รวมถึงการเป็นบรรณารักษ)์ 
ส่วนการฝึกอบรมส าหรับครูท่ีอยู่ในชนบทห่างไกลอาจด าเนินการผ่านดาวเทียม  (Satellite) หรือ
ผา่น Internet เทคโนโลย ีSchool Net เป็นระบบท่ีใชใ้นการฝึกอบรมครูท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
 2. รูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซียมี
ความเช่ือพื้นฐานวา่ “ คุณภาพการศึกษาข้ึนอยูก่บัคุณภาพครู ” ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากรัฐบาลเห็นวา่ดชันี 
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ช้ีวดัคุณภาพมนุษยข์องประเทศต ่ากว่าประเทศอ่ืนๆ เช่น ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย ฯลฯร่วม
ทั้งผลการสอบ TIMSS ในปี ค.ศ. 2003 วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในอนัดบัท่ี 35 จาก 46 ประเทศ และ
วิทยาศาสตร์ อยู่ในอนัดบัท่ี 37 จาก 46 จากผลการจดัการศึกษา กอปรกบัความเช่ือขา้งตน้ ท าให้
รัฐบาลอินโดนีเซียตอ้งประกาศเป็นกฎหมาย Act No.14/2005 ว่าครูตอ้งได้รับการพฒันาและ
การศึกษาตอ้งจดัให้มีคุณภาพกว่าน้ี และได้ก าหนดให้ครูเป็นวิชาชีพ (Teacher is Professional) 
รูปแบบการด าเนินการพฒันาสมรรถนะครูประเทศอินโดนีเซีย จึงถูกก าหนดโดยรัฐบาลกลางโดย
การจดัฝึกอบรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  และจากการท่ีรัฐบาลตอ้งเร่งพฒันาครูอยา่งเร่งด่วน 
หลายกิจกรรมของการพฒันาครูจึงเป็นไปแบบเร่งรีบ สุกเอาเผากิน หรือ “ Hit and Run ” การจดั
ฝึกอบรมไม่มีการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ความจ าเป็น กอปรกบัครูท่ีผ่านการพฒันาก็ขาดการ
ติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสม และนอกจากน้ีรัฐบาลอินโดนีเซียก าหนดให้สภาการประกนั
คุณภาพการศึกษา(LPMP) และศูนยพ์ฒันาและสร้างพลงัครูและบุคลากรทางการศึกษา (P4TK) เป็น
สภาบันฝึกอบรมครูประจ าการ ซ่ึงก็พบปัญหาว่า ครูท่ีผ่านการอบรมแล้วไม่ได้น าความรู้มา
พฒันาการเรียนการสอน เน่ืองจากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูก็ไม่ใส่ใจ
ท่ีจะเปล่ียนแปลง  
 3. รูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศฟินแลนด์สถาบนัการศึกษา
วชิาชีพครูของประเทศฟินแลนดไ์ดรั้บการยอมรับสูงมากในสังคม ครูจะมีอิสระจากการควบคุมจาก
ภายนอก เช่น การตรวจสอบ แต่ครูจะมีความตระหนกัและรับผิดชอบงานในหนา้ท่ีสูง ทุ่มเทเวลา 
ก าลงักายใจเพื่อศิษยเ์รียนรู้ไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ การพฒันาครูในประเทศฟินแลนด์จะเป็นการ
พฒันาตนเองจากฐานรากของตนเองอย่างต่อเน่ือง กระบวนการพฒันาเป็นแบบการแก้ปัญหา 
มุ่งเน้นเฉพาะท่ีและสภาพแวดล้อมตลอดชีวิตการเป็นครู รูปแบบท่ีใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ
ประกอบดว้ยการส่งเสริมใหมี้การทดลอง การถามตอบเพื่อสะทอ้นความคิด การแบ่งบนัความรู้ ซ่ึง
จากการท่ีประเทศฟินแลนด์มีการพฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง โดยการประชุม ปรึกษา 
แลกเปล่ียน ร่วมมือทางวิชาการภายในกลุ่ม EU จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งให้ผลการสอบ PISA2003 
พบวา่ คะแนนสอบของประเทศฟินแลนดมี์ผลการสอบค่อนขา้งสูง คือวิทยาศาสตร์ได ้548 คะแนน 
การอ่านได้ 543 คะแนน ซ่ึงมีคะแนนสูงกว่าประเทศฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ และองักฤษ (OECD, 
2003)  
 4.  รูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของสหภาพยุโรปภายใตก้ารเปล่ียนแปลง
ของสังคม ท าใหบ้ทบาทหนา้ท่ีของโรงเรียนเปล่ียนแปลงไปดว้ย และจากสภาพดงักล่าว  สังคมจึงมี
การคาดหวงัวา่ครูจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงพฒันาวิชาชีพตามไปดว้ย ในหลายประเทศเช่น ฝร่ังเศส 
ไอซแลนด์ เนเธอร์แลนด์ และสวีเดน เห็นว่าการพฒันาวิชาชีพเป็นหน้าท่ีของครูในสหราช
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อาณาจกัร (England, Wales, Northern Ireland) รัฐบาลก าหนดให้โรงเรียนตอ้งมีแผนการพฒันาการ
ปฏิบติังาน (Performance) ของครูในแต่ละสถานศึกษาเองเพื่อให้ครูปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึนโดยอาจจดัใหมี้แผนการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) การสังเกตในหอ้งเรียน  

     รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูโดยการมองสะทอ้นกลบั (Reflective Model) Glazer,C., 
Abbott, L.& Harris (2004: 52) กล่าวถึงรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู โดยการมองสะทอ้นกลบั เป็น
การพฒันารูปแบบท่ีมีพื้นฐานบนความคิดเก่ียวกบัครูหรือนกัปฏิบติัท่ีมองสะทอ้นกลบัทั้งท่ีตอ้งการ
ใหค้รูสะทอ้นกลบัประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนประจ าวนั ความเปล่ียนแปลงหรือการทดลอง
ท่ีอาจจะน ามาใชใ้นห้องเรียน และผลท่ีเกิดข้ึนจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ควรมีการด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. มีการปรึกษาหารือเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีได้ ถ้าเป็นไปได้ควรเป็นไปตามประเด็นท่ีได้
เลือกไวล่้วงหนา้น้ี 
 2. มีการวางแผนส าหรับการปฏิบติัท่ีตอ้งการปรับปรุง หรือการทดลอง 

3. มีการหาขอ้มูลสนบัสนุนและการปรึกษาหารือท่ีช่วยในเร่ืองการมองสะทอ้นกลบั 
 4. มีการใชมุ้มมองสะทอ้นกลบัโดยผูเ้ช่ียวชาญภายนอกกระบวนการ 
                อีกตวัอย่างหน่ึงของการด าเนินการพฒันาวิชาชีพครูด้วยรูปแบบน้ีถูกรายงานไวโ้ดย 
Adalbjarnardottir and Selman (2004: 409-428) กล่าววา่การออกแบบและด าเนินการพฒันาวิชาชีพ
ครูดว้ยการมองสะทอ้นกลบัท่ีเป็นโปรแกรมเสริมส าหรับการพฒันาครูมีเป้าหมายสองประการคือ 
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถและทกัษะส่วนตวัของครูในระหว่างครูดว้ยกนั และเพื่อให้การ
สนับสนุนการพฒันาวิชาชีพส าหรับโดยการกระตุ้นให้ครูมองสะท้อนความคิดในวิธีการสอน 
เป้าหมาย และการปฏิบติัการสอน และการพฒันาวชิาชีพ 

รูปแบบเครือข่ายของกลุ่มครู (Teacher Networks) เป็นการน าครูมารวมกนัเพื่อหาประเด็น
ปัญหาท่ีพบในขณะปฏิบติังาน เพื่อน ามาส่งเสริมในการพฒันาวิชาชีพทั้งรูปแบบเอกเทศและเป็น
กลุ่มเครือข่าย ทั้งในลกัษณะไม่เป็นทางการผา่นการประชุมระหว่างครู หรืออยา่งเป็นทางการโดย
เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีก าหนดเป็นรูปธรรมชดัเจน หรือเป็นการส่ือสารและการสนทนา ท่ีใช้
เครือข่ายของกลุ่มครูเป็นก าลงัส าคญัในการสนับสนุน และท าให้เกิดกระบวนการท่ีครูสามารถ
ส่ือสารระหวา่งกนัได ้ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ร่วมกนัได ้ท าใหเ้กิดบุคลากรท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขา
ต่างๆ ซ่ึงการด าเนินงานของกลุ่มครูด าเนินการปฏิบติังานประสบผลส าเร็จในหลาย ๆ ส่วนในโลก  
ดงัท่ี ลอเรียลา (Lauriala, 1998: 53-66) รายงานถึงความส าเร็จของเครือข่ายของกลุ่มครูใหม่และ
เครือข่ายท่ีสร้างข้ึนภายในโรงเรียนของฟินแลนด์หลายๆ โรงเรียนในการสนับสนุนการพฒันา
วชิาชีพครู  
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  นอกจากน้ี จากการเปิดเผยของ OECD (2009: 50-52) เก่ียวกบัการศึกษาของครูการส ารวจ 
การเรียนการสอนของครูนานาชาติ (Teaching and Learning International Survey – TALIS) โดย
ถามว่าในช่วง 18 เดือนท่ีผ่านมา (ช่วงปี ค.ศ. 2007-2008) ครูได้ร่วมกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ
อะไรบา้ง ไดพ้บรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ (Types of Professional Development) จากค าตอบของ
ครูในช่วงท่ีมีการส ารวจวา่ประกอบดว้ย 
 1. ร้อยละ 93 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบการพูดคุย แลกเปล่ียนกนัอยา่งไม่เป็นทางการ 
(Informal Dialogue to Improve Teaching) 
 2.  ร้อยละ 81 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบการเรียนบางวิชาและกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ 
(Courses and Workshops) 

3. ร้อยละ 78 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบศึกษาคน้ควา้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพ 
(Reading Professional Literature) 

4. ร้อยละ 49 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการประชุมสัมมนาวิชาการ (Education  
Conferences and Seminars) 

5. ร้อยละ 40 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบเข้าร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ   
(Professional  Development  Network) 

6. ร้อยละ 36 ได้เขา้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบการท าวิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจเก่ียวกบัวิชาชีพ 
(Individual or Collective Research on a Topic of Professional  Interest)   

7. ร้อยละ 36 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบการช่วยเหลือจากพี่เล้ียง (Mentoring) และหรือ
จากการสังเกตเพื่อนๆ ขา้งเคียง (Peer Observation)   

8. ร้อยละ 28 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบการเยีย่ม สังเกตและการเรียนการสอนโรงเรียน
อ่ืน (Observation Visit to Other Schools) 

9. ร้อยละ40ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบโปรแกรมคุณภาพ (Qualification  Programmers) 
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จากการศึกษาแนวคิด วธีิการพฒันาวชิาชีพและจากการสังเคราะห์ ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกวิธีในการ
พฒันาวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพครู สมรรถนะจิตวิทยาส าหรับครู ร่วมกบัการศึกษาและ
สอบถามถึงความตอ้งการวธีิการในการพฒันาจากครูผูส้อน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดวิธีการในการ
พฒันา วิชาชีพประกอบด้วยวิธีการท่ีส าคญั คือ 1) การฝึกอบรม 2) การนิเทศ ติดตามให้ความ
ช่วยเหลือการน าความรู้ไปใช ้และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั และ 3) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 เน่ืองดว้ยมีนกัวิชาการไดก้ล่าวไวว้่า หากรูปแบบการฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อการพฒันา
วิชาชีพไดผ้นวกกบัวิธีการพฒันาวิชาชีพประเภทอ่ืนๆ ก็จะท าให้ประสบความส าเร็จในการพฒันา
ได ้(Jesness, 2004: 37) และสอดคลอ้งกบัรายงานของ Zeegers (2001: 45-48) เก่ียวกบัการพฒันา
วชิาชีพครูดว้ยรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบติัการระยะเวลาหน่ึงวนั ติดต่อกนัสามคร้ังท่ีจดัให้กบัครู
ในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในหลกัสูตรระดบัชาติซ่ึง
เป็นหลักสูตรใหม่ และเม่ือส้ินสุดการสัมมนาเชิงปฏิบติั จะมีการติดตามผลโดยการเยี่ยมเยียน 
เพิ่มเติมเป็นทั้งการสนบัสนุน และการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้ความช่วยเหลือ ซ่ึงผลในการปฏิบติัพบว่า
เป็นไป ในทางบวก 

การฝึกอบรมเป็นการพฒันาแต่ละบุคคลและการช่วยให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถและ
ความมัน่ใจในการด าเนินชีวิตและการท างาน โดยมีรูปแบบหน่ึงท่ีคุน้เคย คือ การฝึกอบรมระหวา่ง
ด าเนินการ (In-Service Training) และอีกรูปแบบหน่ึงในการพฒันาครูท่ีด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม คือ แนวคิดการพฒันาครูเพื่อแกปั้ญหาซ่ึงจดัในรูป “ฝึกอบรมเฉพาะกิจ” หรือในวงธุรกิจ
อุตสาหกรรมเรียกว่า Competency-Based Training เป็นการฝึกอบรมท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริม
สมรรถภาพ หรือเพื่อแกปั้ญหาการปฏิบติังาน ส าหรับในยุคปัจจุบนัการพฒันาครูประจ าการและ
บุคลากรทางการศึกษา ควรเน้นการพฒันาตามสภาพบริบทของครูท่ีก าลงัด าเนินการสอนหรือท่ี
เรียกวา่ “ ใชบ้ริบทเป็นฐาน ” หรือ Context-Based หรือตามสภาพปัญหา (Problem-Based) 
  การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมหน่ึงในการพฒันาวิชาชีพครูซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาน ามาใชใ้นการ
พฒันาครู เน่ืองดว้ยจากสภาพปัญหาท่ีพบจากผลการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัดา้น สติปัญญา 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
พบวา่ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่น่าพอใจทุกระดบั ซ่ึงมาจากปัจจยัในหลายดา้นซ่ึง ปัจจยัหน่ึง
ก็คือ ขาดครูท่ีมีความรู้ ความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์ ประกอบกบัความตอ้งการในการ
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21  และความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม 
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้ นจึงจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้ครู เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา 
ศาสตร์ ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม ดงัน้ี 
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 ความหมายของการฝึกอบรม                                                                                              
มีนกัวชิาการใหค้วามหมายของการฝึกอบรมไวด้งัน้ี 
Beach, D.S. (1980: 17) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีจดัข้ึนเพื่อให้

บุคคลไดเ้รียนรู้และมีความช านาญ เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยมุ่งให้บุคคลรู้เร่ืองหน่ึง
โดยเฉพาะ และเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลไปในทางท่ีถูกตอ้ง  

Kenney and Reid (1986:3) ไดใ้ห้ทรรศนะวา่การฝึกอบรมคือกระบวนการท่ีไดว้างแผนไว้
เพื่อเปล่ียนแปลงแก้ไขทัศนคติความรู้หรือความช านาญงานให้ดีข้ึน โดยผ่านประสบการณ์                  
การเรียนรู้เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิผลในกิจกรรมหน่ึงหรือ
หลายๆกิจกรรมซ่ึงจุดมุ่งหมายของการอบรมในสถานการณ์การท างานคือการพฒันาความสามารถ
ของบุคคลใหต้รงกบัความตอ้งการทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตขององคก์าร               

Goldstein (1993: 3) กล่าววา่ การอบรมเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อ
สร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และ เจตคติ (Attitude) 
ซ่ึงจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
  ดังนั้ นจึงสรุปความหมายของการฝึกอบรมได้ว่า คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทศันคติของบุคลากร เป็นการเพิ่มความสามารถในการท างานทั้งในเร่ือง
ของความรู้ ทกัษะ ความช านาญในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผลใหส้ามารถปฏิบติังานไดดี้ข้ึน   

ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมมีบทบาทอยา่งยิง่ โดยเฉพาะช่วยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดา้นต่างๆท่ีจ าเป็นต่อ

การปฏิบติังาน ดงัน้ี (ไพศาล ไกรสิทธ์ิ 2541: 234)                                                          
 1.  ความรู้ (Cognitive) บุคคลจะตอ้งมีความรู้ท่ีเป็นความคิดรวบยอดอนัเป็นพื้นฐานท่ีตอ้ง
ใชใ้นการท างานจะตอ้งเขา้ใจเหตุและผลท่ีใชใ้นการท างานตลอดจนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติังาน การประยกุตค์วามรู้ กระบวนการสืบสวนสอบสวน หลกัการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ                                                                               
 2.  ทกัษะ (Psychomotor) เป็นทกัษะท่ีสัมพนัธ์กบัการใชเ้คร่ืองมือหรือการใชมื้อ ทกัษะขั้น
พื้นฐานประกอบดว้ย การเคล่ือนไหวทางกายและการปฏิบติังาน ทกัษะช่วยในการท างานให้ง่ายข้ึน
เพื่อหาวธีิท างานท่ีดีกวา่เป็นทกัษะทางกายท่ีจ าเป็นต่อการท าใหภ้ารกิจประสบความส าเร็จ              
 3.  เจตคติ (Affective) เจตคติมีความส าคญัเท่ากบัความรู้และทกัษะ เพราะลูกจา้งท่ีมีเจตคติ
ไม่ดีจะมีผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อผลิตภาพ ลูกจา้งท่ีรู้สึกวา่ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม หรือ
มีความรู้สึกวา่งานท่ีท าอยู่ไม่มีความส าคญั หรือลูกจา้งอยู่ในสภาพท่ีส้ินหวงัเหล่าน้ีท าให้ผลงานท่ี
ออกมา ต ่ากว่าความสามารถท่ีแท้จริง เจตคติในท่ีน้ีหมายรวมถึงค่านิยมและความสนใจเป็น
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงยากท่ีสุด และยากท่ีจะวดั                 
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สุพล เพชรานนท์ (2542: 16-17) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกอบรมไว ้ 9 ประการ ใน
การพฒันาวชิาชีพ ดงัน้ี 

1.  ผลผลิตในการท างานสูงข้ึนการฝึกอบรมช่วยให้บุคลากรทั้งผูป้ฏิบติังานใหม่และผูมี้
ประสบการณ์แลว้ท างานไดดี้ข้ึนทั้งดา้นคุณภาพและปริมาณงาน 

2.  ท าให้ประหยดัการท างานของพนกังานจะใชเ้วลานอ้ยลงบางงานสามารถลดขั้นตอน 
การท างานลงไดซ่ึ้งมีผลต่อการลดค่าใชจ่้ายในการลงทุนลดการส้ินเปลืองต่างๆลงการท างานนอ้ยลง
งานเสียน้อยลง อตัราการหมุนเวียนของพนักงานลดลง และความไม่พอใจระหว่างพนักงานลด
นอ้ยลง 

3.  พฒันาคุณภาพชีวติประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมช่วยให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการพฒันาตนเองพฒันาวธีิการท างานท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานสูงข้ึน 

4.  ท าใหข้วญัของคนงานดีข้ึนช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
5.  ช่วยย่นระยะเวลาเรียนรู้งานในกรณีรับพนกังานใหม่หรือเปล่ียนหน้าท่ีการงาน หาก

ปล่อยใหเ้รียนรู้งานไปพร้อมกบัการปฏิบติังานจะตอ้งใชเ้วลามากและอาจเกิดความเสียหายต่อ งาน
การฝึกอบรมช่วยท าใหพ้นกังานปฏิบติังานนั้นไดถู้กตอ้งทนัทีหลงัจากผา่นการฝึกอบรม 

6.  ช่วยแบ่งเบาภาระของผูบ้ริหารผูผ้่านการฝึกอบรมจะมีความเขา้ใจการปฏิบติังานใน
หนา้ท่ีเป็นอยา่งดีผูบ้ริหารไม่ตอ้งเสียเวลาให้ค  าแนะน าแกปั้ญหาจากการปฏิบติังานท่ีผิดพลาดหรือ
ป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการท างานผูบ้ริหารจะไดใ้ชเ้วลาส าหรับการคิดพฒันางานในดา้น
อ่ืนๆมากข้ึน 

7.  สร้างเสริมเจตคติท่ีดีต่อองค์การการฝึกอบรมจะช่วยสร้างความเขา้ใจในดา้นนโยบาย
จุดประสงคแ์ละแนวทางในการด าเนินงานขององคก์ารไดถู้กตอ้งตรงกนัอนัจะส่งผลให้ไดรั้บการ
สนบัสนุนและการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

8.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมทั้งดา้น
ความรู้ความคิดเจตคติ และทกัษะปฏิบติัจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานไดถู้กตอ้งเต็มความสามารถ และมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากข้ึน 

9.  ส่งเสริมความมัน่คงและความยดืหยุน่ใหแ้ก่องคก์ร 
นอกจากน้ี สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555:3-4) กล่าวถึงการ

ด าเนินการอบรมท่ีดี ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 1.  สร้างความเช่ือมโยงระหวา่งความรู้เดิมของครูและความรู้ใหม่ 
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2.  เปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเองในแต่ละขั้นของกระบวนการเรียนรู้ 
เช่น สร้างความสนใจ การสนทนา และการแสดงความคิดเห็นท่ีทา้ทายความคิดเดิมเพื่อให้สามารถ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีถูกตอ้ง 

3.  สร้างสังคมการเรียนรู้ในบริบทท่ีคุน้เคย หรือเป็นกนัเองกบัครู 
 4.  ทา้ทายหรือกระตุน้ใหค้รูเปรียบเทียบ วเิคราะห์ และช่วยแกปั้ญหาใหค้รูเม่ือ 
ความรู้เดิมท่ีมีและความรู้ใหม่ขดัแยง้กนั 
 5.  ช่วยครูพฒันายทุธวธีิสอนท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดดี้ 
 6.  ช่วยให้ครูมีความรู้ และความเขา้ใจอย่างเป็นรูปธรรมเร่ืองการจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ในหอ้งเรียนท่ีตนรับผดิชอบ 
 7.  เปิดโอกาสใหค้รูท างานร่วมกนั เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากปัญหาท่ีเคยประสบพบ 
ตลอดจนหาวธีิแกปั้ญหาร่วมกนั 

8.  ให้ครูรู้วิธีประเมินหรือวดัความรู้ความเขา้ใจของตนเองเก่ียวกบัเน้ือหา วิธีสอน หรือ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง       

          ในการท่ีจะเปล่ียนความเช่ือและพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ียากมาก โดยเฉพาะในผูใ้หญ่ซ่ึงจะให้

เปล่ียนมาจดัประสบการณ์ในแนวคิดใหม่ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

,2555: 4) ไดเ้สนอแนะกลยุทธ์หรือแนวทางท่ีสามารถช่วยให้ครูสามารถเปล่ียนความรู้ ความเช่ือ

และพฤติกรรมในการสอนวทิยาศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัท่ีมาตรฐานก าหนด มีดงัน้ี 

 1. ให้ครูรู้สึกขดัแยง้ระหว่างความเช่ือ พฤติกรรมและความรู้หรือประสบการณ์เดิมกบั

ความรู้หรือประสบการณ์และความรู้ของนกัเรียน เช่น กระตุน้ให้ครูรู้สึกสับสนหรือไม่แน่ใจในส่ิง

ท่ีตนคิดว่าตนรู้เร่ืองวงจรไฟฟ้าและกระตุน้ให้ครูรู้สึกความไม่แน่ใจหรือสับสนว่านกัเรียนมีความ

เขา้ใจเร่ืองวงจรไฟฟ้าอยา่งไร 

 2.  ให้เวลาและความช่วยเหลืออย่างเพียงพอแก่ครูเพื่อให้ครูไดคิ้ดเร่ืองความขดัแยง้หรือ

ความสับสนท่ีเกิดข้ึน ครูตอ้งการเวลา และโอกาสในการสนทนา การทา้ทายความคิดดว้ยค าถาม

หรือกิจกรรม การอ่านหรือการท าความเขา้ใจในประสบการณ์ต่างๆ ท่ีพบในการอบรม 

3.  ให้ครูท ากิจกรรมท่ีท าให้เกิดความสับสนในเร่ืองนั้นๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีจะช่วยแกไ้ข

ความสับสนนั้น เปิดโอกาสใหค้รูไดว้เิคราะห์วา่กิจกรรมท่ีตนท าสร้างความสับสนในการเขา้ใจองค์

ความรู้นั้น ๆ อยา่งไร ความรู้เดิมของตนสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ไดห้รือไม่ กิจกรรมและ

องคค์วามรู้ใหม่ท่ีถูกตอ้งสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไร 
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 4.  ใหค้รูเห็นตวัอยา่งการสอนเร่ืองนั้น ๆ รวมถึงตวัอยา่งการเรียนหรือกระบวนการคิดและ

ความเขา้ใจของนกัเรียนในเร่ืองนั้น โดยอาจให้ครูศึกษาจากใบงานท่ีนกัเรียนท า ดูเทปตวัอยา่งการ

สอนท่ีหลากหลายรูปแบบเพื่อน ามาวเิคราะห์และสนทนา หรือดูกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของ

นกัเรียนขณะท ากิจกรรม 

 5. เม่ือครูมีความเขา้ใจการเรียนการสอนเร่ืองนั้น ๆ แลว้เปิดโอกาสให้ครูคิดวิธีสอนเร่ือง

นั้น ๆ ข้ึนใหม่ 

 6. ให้ครูเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดย (ก) ก าหนดเร่ืองท่ีเป็นปัญหาในการเรียนการสอนใหม่ 

(ข) กระตุ้นให้ครูท าความเข้าใจเร่ืองนั้น ๆ โดยผ่านกระบวนการข้างต้น และ (ค) ติดตามให้

ค  าแนะน า เพื่อช่วยครูเปล่ียนพฤติกรรมการสอนไปในทางท่ีดีข้ึน  

องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม โดยทัว่ไปประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ 4 อย่าง  (Saylor 
and Alexander, 1981: 102) ไดแ้ก่  1) จุดประสงคข์องหลกัสูตร  2) เน้ือหาวชิาหรือประสบการณ์  3) 
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  4) การประเมินผล ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบเหล่าน้ีไม่สามารถก าหนด
ข้ึนไดโ้ดยอิสระ จ าเป็นจะตอ้งก าหนดมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้การด าเนินการ
ฝึกอบรมในทุกขั้นตอนมีความสอดคลอ้งและบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  

ดังนั้ นในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาครูให้ปรับเปล่ียนเปล่ียนพฤติกรรมในการ
ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงไดพ้ิจารณากิจกรรมส าหรับใชใ้นการฝึกอบรมประกอบดว้ย
กิจกรรม  1) การประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop)   2) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และ  
3) การสาธิต (Demonstration) 

2.3.2 รูปแบบการนิเทศเพ่ือการพฒันาวชิาชีพ 
         จากการท่ีมีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึง วิธีการหรือรูปแบบการฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อ
การพฒันาวชิาชีพไดผ้นวกกบัวธีิการพฒันาวชิาชีพประเภทอ่ืน ๆ เช่น การนิเทศ ติดตามผล โดยการ
เยี่ยมเยียน เพิ่มเติมเป็นทั้งการสนบัสนุน และการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้ความช่วยเหลือ ซ่ึงผลในการ
ปฏิบติัพบว่าเป็นไปในทางบวกจะท าให้การพฒันาประสบความส าเร็จดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้ศึกษา
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพในเร่ืองการนิเทศรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน ามา
ประกอบการวจิยั  ซ่ึงในปัจจุบนัมีนกัการศึกษาไดเ้สนอแนะรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีน าไปใชใ้นการพฒันา
ดงัน้ี  

 2.3.2.1. การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Coaching หรือ Peer Supervision) 
หรือการนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพ (Cooperative Professional Development) ซ่ึงในการวิจยัน้ีค  า
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วา่ Coaching ใช้ค  าในภาษาไทยวา่ช้ีแนะ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใช้ใช้ค  าว่าการช้ีแนะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
(Peer Coaching)   

 การช้ีแนะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) จดัเป็นวิธีการช้ีแนะแบบหน่ึงของ
ระบบการนิเทศหลากหลายวิธีการของ Glatthom การนิเทศแบบน้ีเป็นกระบวนการนิเทศท่ีครูตั้งแต่ 
2 คน ข้ึนไปร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานเพื่อปรับปรุงความเจริญกา้วหนา้ในวชิาชีพของตนเอง  โดย
ปกติจะมีการสังเกตการสอนกนัและกนัในชั้นเรียน แลกเปล่ียนกนัให้ขอ้มูลยอ้นกลบัจากการสังเกต
การสอนร่วมกนั  และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ส าหรับการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
สามารถด าเนินการไดห้ลายลกัษณะ เช่น จากลกัษณะท่ีง่ายท่ีสุดคือ มีการสังเกตการสอนในชั้นเรียน
กนั 2 – 3 คร้ัง หรือจดัด าเนินการเป็นโครงการท่ีครูเขา้กลุ่มกนัร่วมมือกนัปฏิบติัในการจดัการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ (Glatthorn, 1984: 40-41) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะพิเศษของการช้ีแนะแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความสัมพนัธ์ระหว่างผูรั้บการนิเทศกบัผูนิ้เทศมีความเป็นทางการ และเป็นเร่ือง
ของสถานศึกษาระดบัหน่ึง นัน่คือ มีการด าเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียน ตั้งแต่ 2 คน 
ข้ึนไป ซ่ึงร่วมกบับุคลากรจากภายนอก มีกระบวนการการท างานร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนและร่วม
การสังเกตการสอนในชั้นเรียนกนัและกนั และมีความสัมพนัธ์ฉนัทเ์พื่อนท่ีใกลชิ้ดกนั 
                   2. การจบัคู่กนัสังเกตการสอนอย่างน้อย 2 คร้ัง หรือมากกว่า 2 คร้ัง ตามความจ าเป็น
และมีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัภายหลงัการสังเกตการสอน 
         3. เนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ถึงแมว้า่ผูบ้ริหารหรือผูนิ้เทศอาจจะมีส่วน
เก่ียวขอ้ง ในการจดัด าเนินการและติดตามดูแลโครงการเป็นบางคร้ัง  หรือเขา้สังเกตการสอนในชั้น
เรียน จดัประชุมอภิปราย โดยอาจเขา้ร่วมโครงการดว้ยโดยตลอดก็ได ้
          4. เน้นความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน ไม่มีการประเมินมาเก่ียวข้อง การนิเทศในแบบ
ดงักล่าว เพื่อให้การชมเชยผูป้ฏิบติั ไม่ใช่ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยมาตรฐาน ดงันั้น
ขอ้มูลจากผลการสังเกตการสอน หรือจากการประชุม จึงไม่ควรน าไปใชใ้นกระบวนการประเมินครู
ของผูบ้ริหาร 
          การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีปัญหาสรุปได ้คือครูท่ีร่วมโครงการประสบปัญหา
ดา้นเวลาในการสังเกตการสอนและกนั แต่ขอ้ดีของการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน คือ Glatthorn  
(1984: 88) 
  1. ครูมีโอกาสแลกเปล่ียนวธีิการสอนซ่ึงกนัและกนั 
  2. เกิดแรงจูงใจในทางบวกเก่ียวกบัการสอนของตนเอง 
  3. เกิดความเขา้ใจในการท างานมากข้ึน 
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  4.  เกิดความเขา้ใจในตวันกัเรียนของตนเองมากยิง่ข้ึน   

         กระบวนการในการช้ีแนะแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
          จากหลกัการส าคญัของการช้ีแนะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (วชัรา เล่าเรียนดี, 2555: 108) 
ไดน้ าเสนอขั้นตอนด าเนินการช้ีแนะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ไวด้งัน้ี 
  1.  การวางแผนร่วมกนัของครูท่ีสนใจจะช่วยพฒันางานของตนเอง 
  2.  ร่วมกนัเลือกประเด็นท่ีสนใจจะปรับปรุงหรือพฒันา 
  3.  น าเสนอโครงการและขั้นตอนการปฏิบติัใหผู้บ้งัคบับญัชา 
  4. ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัวิธีการนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพ วิธีการสังเกตการ
สอน วธีิสังเคราะห์การสอนและการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
  5. ก าหนดวนัและเวลาท่ีจะท าการสังเกตการสอนกนัและกนั รวมทั้งการประชุม
เพื่ออภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
  6.  ด าเนินการตามแผนและกระบวนการท่ีระบุในโครงการ สังเกตการสอนในแต่
ละประเด็น ท่ีสนใจอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในแต่ละเร่ืองหรือแต่ละประเด็นท่ีจะปรับปรุงหรือพฒันา 
  7.  สรุปผลการพฒันา รายงานผลความส าเร็จ 
          ทกัษะทีจ่ าเป็นในการช้ีแนะแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 1. การสังเกตการสอนแบบก าหนดประเด็นและไม่ก าหนดประเด็น 
  2. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสังเกตแต่ละประเภท 
  3. การประชุมปรึกษาหารือและให้ข้อมูลยอ้นกลับเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพฒันา 

         จากกระบวนการนิเทศและทกัษะท่ีจ าเป็นในการช้ีแนะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สรุปว่า
การช้ีแนะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนัระหว่างเพื่อนร่วมงานท่ี
ตอ้งการปรับปรุง  และพฒันาการเรียนการสอนของตนเอง หรือร่วมกบัผูนิ้เทศภายนอก โดยร่วมกนั
วางแผนและก าหนดประเด็นท่ีสนใจเพื่อท าการสังเกตการสอน และประชุมปรึกษาหารือให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัแก่กนัและกนั  
          ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการช้ีแนะแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนให้ประสบผลส าเร็จ 
  1. ผูบ้ริหารเห็นดว้ย และสนบัสนุนส่งเสริมอยา่งจริงใจ 
  2. คณะครูตอ้งเห็นดว้ย และมองเห็นความส าคญัของการพฒันาวิชาชีพของตนเอง
โดยพยายามส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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  3. บรรยากาศในโรงเรียนระหว่างครูด้วยกัน ครูกับผูบ้ริหาร ครู ผูบ้ริหารกับ
นกัเรียน ตอ้งมีความเป็นมิตร มีการส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ในทุกดา้น 
 4. จดัทรัพยากรให้พอเพียง เช่น จดัเวลาให้ครูท่ีร่วมโครงการ จดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกให ้รวมทั้งส่ือการเรียนการสอนท่ีจ าเป็น 
 5. โครงการต้องก าหนดจุดมุ่งหมายชัดเจน เพื่อการติดตามผล ดูแลให้ความ
ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกไดง่้าย 
 6. ครูผูร่้วมโครงการน าเสนอแผนปฏิบติัและสรุปการปฏิบติังาน 
 

 2.3.2.2.  การนิเทศโดยผู้บริหาร (Administrative Monitoring) 
 การนิเทศโดยผูบ้ริหาร (Administrative Monitoring) ให้ช่ือเป็นภาษาไทยดงักล่าว
ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ เป็นการนิเทศโดยผูบ้ริหารโรงเรียนโดยตรงท่ีมุ่งช่วยครูให้มีการปรับปรุงการเรียน
การสอน  การนิเทศโดยผูบ้ริหารจดัเป็นเทคนิควิธีการนิเทศแบบหน่ึงของระบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวธีิการของ Glatthorn (1984) ซ่ึงหมายถึง การนิเทศภายในโรงเรียนท่ีด าเนินการนิเทศครู
โดยผูบ้ริหารหรือผูช่้วยผูบ้ริหาร  โดยท่ีมีการปฏิบติัดงัน้ี   1) การเขา้สังเกตการสอนในชั้นเรียนและ
ในเวลาสั้น ๆ (20-30 นาที) ซ่ึงควรจะนดัหมายกนัก่อน   2) มีการจดบนัทึกพฤติกรรมการสอนอยา่ง
ยอ่ ๆ ในประเด็นหรือเร่ืองท่ีส าคญัท่ีไดต้กลงกนัไว ้และ   3) มีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัจากการสังเกต
การสอนแต่ละคร้ัง เพื่อให้มีการปรับปรุงหรือพฒันาให้ดียิ่งข้ึน การนิเทศโดยผูบ้ริหารท่ีมุ่งเนน้การ
ช่วยเหลือแนะน าเพื่อพฒันาการเรียนการสอนโดยตรงนั้น  ทั้งผูบ้ริหารและครูควรมีศกัยภาพ มี
ประสบการณ์ในการสอนมากพอสมควร เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่สามารถท าการสังเกตการสอน และ
ร่วมประชุมปรึกษาหารือกบัครูได้บ่อยคร้ัง ดงันั้น จึงควรใช้การนิเทศแบบดงักล่าวน้ีร่วมกบัการ
นิเทศการสอนแบบอ่ืนๆ เช่น การนิเทศแบบพฒันาตนเอง เป็นตน้  (วชัรา เล่าเรียนดี,  2555: 138 - 
139) การนิเทศโดยผูบ้ริหารมีวตัถุประสงค์ เพื่อช่วยครูในการปรับปรุง การเรียนการสอนในชั้น
เรียนท่ีส่งผลถึงการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยตรงหรือเพื่อปรับปรุงพฒันางานวชิาการในโรงเรียน 
 ลกัษณะส าคัญของการนิเทศโดยผู้บริหาร 
 Glatthorn (1984: 60-61) เสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการนิเทศโดยผูบ้ริหาร
ดงัต่อไปน้ี 
 1. การนิเทศโดยผูบ้ริหารควรเป็นการนิเทศแบบเปิด กล่าวคือ ผูบ้ริหารตอ้งมีการ
ปรึกษาหารือกบัครูอยา่งเปิดเผยในการสังเกตการสอน วิธีการสังเกตการสอนหรือ  การปฏิบติังาน
และเวลาในการสังเกต 
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 2. การนิเทศโดยผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนการนิเทศ ก าหนดเวลาในการ
ประชุม  และการสังเกตการสอนหรือการปฏิบติังานล่วงหน้าโดยร่วมกบัครูหรือคณะครูท่ีร่วม
โครงการนิเทศ 
 3. การนิเทศโดยผูบ้ริหารควรเป็นการพฒันาการเรียนรู้ของครูเฉพาะเร่ือง เฉพาะ
กรณีโดยสังเกตการสอนในเร่ืองท่ีครูสนใจมากท่ีสุดหรือเป็นปัญหาประเด็นหรือเร่ืองท่ีพยายาม
ปรับปรุงแกไ้ขและไม่จ  าเป็นตอ้งสังเกตการสอนบ่อยคร้ัง เช่นเดียวกบัการนิเทศการสอนแบบอ่ืนๆ
ผูบ้ริหารท่ีท าหนา้ท่ีนิเทศควรค านึงถึงเร่ืองดงักล่าวเป็นส าคญั ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะในการสังเกตการ
สอนโดยผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีนิเทศ ดงัน้ี 
 3.1  ผูบ้ริหารตอ้งรู้วา่ครูก าลงัทดลองใชห้รือพยายามใชรู้ปแบบวิธีการสอนอะไร
ในคร้ังนั้น หรือตอ้งการพฒันางานวชิาการเร่ืองใด มีใครบา้งร่วมโครงการ 
 3.2  จ  านวนเด็กนกัเรียนในหอ้งเรียน กลุ่มท่ีสนใจเรียนหรือไม่สนใจเรียนจ านวน
ก่ีคน ครูสนใจต่อพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนหรือไม่ 
 3.3  มีประเ ด็นใดบ้างหรือเ ร่ืองใดบ้าง ท่ี เ ป็นตัวบ่ง ช้ีผลการเ รียน รู้ตาม
วตัถุประสงค์ของนกัเรียนในคาบนั้น และครูมีการวดัประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่าง
เรียนอยา่งไร 
 3.4 ครูตอบสนองและให้ข้อมูลยอ้นกลับแก่นักเรียนอย่างไรบ้าง นักเรียน
แสดงออกถึงการพฒันาการเรียนรู้อย่างไร และครูส่งเสริมพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน
อยา่งไร 
 การน าการนิเทศโดยผู้บริหารไปปฏิบัติ 
 การนิเทศโดยผูบ้ริหารเป็นการติดตามช่วยเหลือการจดัการเรียนการสอนหรือการ
ปฏิบติังานของครูโดยผูบ้ริหาร หรือผูช่้วยผูบ้ริหาร การด าเนินการนิเทศในแบบดังกล่าวมีการ
ด าเนินการท่ีเป็นระบบ มีการวางแผนร่วมกนักบัครู มีการสังเกตการสอน การสังเกตการปฏิบติังาน
และให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เช่นเดียวกบัการนิเทศการสอนแบบอ่ืนๆ แตกต่างกนัท่ีการสังเกตการสอน
ซ่ึงจะไม่หลากหลายวิธี เน่ืองจากเทคนิคการสังเกตการสอนหลายวิธีตอ้งใช้เวลามาก และความ
ช านาญเป็นพิเศษ ดงันั้น การจะเลือกใชว้ิธีการนิเทศโดยผูบ้ริหารกบัครูจึงตอ้งค านึงถึงความพร้อม
ความเหมาะสมหลายดา้น ทั้งดา้นตวัครู ผูบ้ริหารและเร่ืองท่ีจะปรับปรุงและพฒันา 
 วชัรา เล่าเรียนดี (2555: 105-106) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการนิเทศ
โดยผูบ้ริหารดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือฝ่ายบริหารโรงเรียน เลือกผูท่ี้จะท าหน้าท่ี
นิเทศซ่ึงควรเป็นผูบ้ริหารทางวชิาการท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอน 
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 2. วางแผนกบัหวัหนา้ฝ่ายหรือหัวหนา้สายชั้น เพื่อสอบถามความสมคัรใจของครูท่ี
เตม็ใจจะรับ    การนิเทศโดยผูบ้ริหาร ซ่ึงครูท่ีรับการนิเทศโดยผูบ้ริหารไม่ควรมากเกินไป 
 3.  ผูบ้ริหารท่ีท าหน้าท่ีนิเทศประชุมวางแผนร่วมกันกับครูผูท่ี้รับการนิเทศวาง
แผนการนิเทศ ก าหนดเคร่ืองมือสังเกตการสอนหรือการปฏิบติั และก าหนดวนัเวลาท่ีจะสามารถ
สังเกต ก าหนดช่วงเวลาและวิธีการในการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อให้ครูได้น าไปปฏิบติัเพื่อการ
ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการสอนดว้ยต่อไป 
 4.  การสังเกตการสอนในชั้นเรียนแต่ละคร้ัง ใช้เวลาไม่มากตามประเด็นส าคญัท่ีได้
ตกลงกนัไว ้เช่น กระบวนการสอนของครู การเรียนรู้ของนกัเรียน การมีส่วนร่วมของนกัเรียนเป็น
ตน้ 
 กระบวนการนิเทศโดยผู้บริหาร 
 จากหลกัการแนวคิดวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัการนิเทศโดยผูบ้ริหารสามารถน ามา
สังเคราะห เป็นกระบวนการนิเทศโดยผูบ้ริหารไดด้งัน้ี 
 1. ประชุมวางแผนสังเกตการสอน ก าหนดเร่ือง ประเด็นท่ีจะสังเกต วธีิการสังเกต 
 2. สังเกตการสอนหรือการปฏิบติังานตามท่ีวางแผนไว ้ควรใชก้ารสังเกตเชิงคุณภาพ
ในแบบต่างๆ จะเหมาะสมกว่าวิธีสังเกตเชิงปริมาณ เช่น การสังเกตบนัทึกตามประเด็นค าถามท่ี
น่าสนใจ  (Focused  Questionnaire) หรือการสังเกตบนัทึกแบบยอ่  (Anecdotal  Record) หรือแบบ
ผสมผสานระหวา่งวธีิการสังเกตเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 3. การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการสังเกต และทบทวนประเด็นท่ีสังเกตการสอน
คร้ังต่อไป 
 ประสิทธิผลของการนิเทศโดยผู้บริหาร 
 การนิเทศโดยผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้เกิดผลดีหลายประการ  เช่น ส่งผล
ถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานของครู และคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน (จรูญพร ล าไย, 2547: 
บทคดัยอ่) การนิเทศ  การสอนทุกแบบตอ้งมีการวางแผนและด าเนินการอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอน
ตามล าดบั ถึงแมว้่าในขั้นตอนการสังเกตการสอนจะไม่ไดใ้ช้เคร่ืองมือการสังเกตการสอนอย่าง
หลากหลาย และไม่ได้เข้าสังเกตการสอนอย่างบ่อยคร้ังแต่ก็สามารถท าให้ครูเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการสอนไดแ้ละถา้ไดมี้การปฏิบติัการนิเทศ แบบดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยให้ครูเกิด
ความคุน้เคย มีความเป็นกนัเองกบัผูบ้ริหาร และมีการน าเสนอแนวทางการปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนดว้ยความพร้อมต่อไป  
 2.3.2.3. การนิเทศแบบพฒันาตนเอง (Self-directed Development) 



61 
 

 

 การนิเทศแบบพฒันาตนเอง หรืออาจเรียกว่า การนิเทศตนเอง (Self-Supervision) 
เป็นอีกวธีิหน่ึงของระบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการตามแนวคิดของ Glatthorn การนิเทศแบบ
พฒันาตนเองเหมาะกบัครูท่ีมีความรู้ความสามารถและตอ้งการพฒันางานในวิชาชีพของตนเองดว้ย
ตนเอง  ไม่ตอ้งการการนิเทศแบบคลินิก หรือการนิเทศการสอนแบบอ่ืนๆ สาระส าคญัของการ
ปฏิบติัโดยทัว่ไปคือ ครูจะปฏิบติังานท่ีตนเองต้องการพฒันา โดยการน าตนเองให้พฒันาและ
เจริญก้าวหน้าดว้ยตนเองในท่ีสุด โดยการนิเทศแบบน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ครูท่ีมีความพร้อมทั้ง  
ทางสติปัญญา ความสามารถ และแรงจูงใจไดมี้การพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะจากการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและปฏิบติังานของตนเอง และสามารถน าตนเองใหพ้ฒันาไดม้ากยิง่ข้ึนต่อไป 
 ลกัษณะส าคัญของการนิเทศแบบพฒันาตนเอง 
 1.  ครูแต่ละคนท่ีสนใจวิธีการนิเทศแบบพฒันาตนเอง ท างานอย่างเป็นอิสระตาม
โครงสร้างและแผนพฒันางานในวชิาชีพตนเองได ้ โดยน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบถึงเป้าหมาย 
 2.  เป้าหมายของโครงการและเป้าหมายของการพฒันา ควรมาจากความตอ้งการและ
ความสนใจของครู ซ่ึงควรจะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบติังานในหน้าท่ีของตนและ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการพฒันาในดา้นคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของครู โดยไม่จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์และเป้าหมายของโรงเรียนทุกประการ 
 3. ครูสามารถเลือกใช้วิธีการและส่ือหลายประเภท เพื่อการปฏิบติังานให้บรรลุเป้า 
หมาย โดยสามารถเลือกแหล่งทรัพยากร เลือกวิธีการพฒันาประสบการณ์ท่ีเหมาะสมรวมทั้ ง
สามารถเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการพฒันาตนเองโดยได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และผูนิ้เทศจากภายนอก 
 4. ผลท่ีไดจ้ากการประเมินผลความส าเร็จของโครงการ ผูบ้ริหารจะไม่น าขอ้มูลต่างๆ 
ไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินความดีความชอบของครู แต่ครูจะถูกประเมินจากส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏ
ในการด าเนินโครงการท่ีนิเทศ เพื่อเป็นการประเมินผลการใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 
 5. การนิเทศแบบพฒันาตนเองจะตอ้งประกอบดว้ยเร่ืองท่ีส าคญัท่ีผูเ้ลือกจะด าเนิน 
การการนิเทศแบบพฒันาตนเองจะต้องมีความตระหนักเข้าใจวิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจน เช่นการ
ประเมิน ผลตนเองอย่างเป็นระบบ (Self-Appraisal Systems) วิธีการประเมินตนเอง ประเมินผล
ผูเ้รียน และการวิเคราะห์การจดัการเรียนการสอนของตนเองโดยใช้เทคโนโลยี เช่น ใชก้ารถ่ายวีดี
ทศัน์ ซ่ึงถือวา่มีความส าคญัส าหรับการนิเทศตนเอง 
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 กระบวนการนิเทศแบบพฒันาตนเอง 
 1. ครูน าเสนอโครงการเพื่อพฒันาตนเอง ท่ีประกอบดว้ยส่วนส าคญัดงัน้ี 
 1.1 เป้าหมายในการพฒันาในวิชาชีพของตนเอง และท่ีส่งถึงพฒันาการของผล
การเรียนรู้ของนกัเรียนดว้ย ไม่ควรก าหนดเป้าหมายหลายขอ้เกินไป 

 1.2 วิธีด าเนินการพฒันาและทรัพยากร และส่ือท่ีใช้เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมาย 
เช่นอาจจะเลือกวธีิการอภิปราย ประชุม และสังเกตการณ์ แหล่งทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้เช่น ผูเ้ช่ียวชาญ 
งบประมาณ เวลา เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ และวสัดุใชส้อยต่าง ๆ 
 1.3 แนวทางและวิ ธีการประเ มินผลความก้าวหน้าของตนเอง และผล
ความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
 1.4 วธีิการช่วยเหลือและสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 
  2. น าเสนอโครงการให้ผูบ้ริหารได้รับรู้และอนุญาต และเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกนัเก่ียวกบัเป้าหมาย วธีิปฏิบติัอาจจะมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติั
ตดัสินใจร่วมกนัเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีใช้ ท่ีส าคญัผูบ้ริหารไม่ควรเปรียบเทียบเป้าหมายการพฒันา
ตามท่ีตนเองตอ้งการ ควรจะยึดหลกัท่ีว่าการพฒันาตนเองตอ้งมาจากความตอ้งการและความเป็น
เลิศของบุคคลนั้นไม่ใช่มาจากโรงเรียนหรือผูบ้ริหารโรงเรียน 
  3. ครูปฏิบติังานตามโครงการและแผนการปฏิบติังาน ซ่ึงระหวา่งด าเนินการอาจจะ
ปรึกษาผลการด าเนินงานและรายงานความเจริญกา้วหนา้เป็นระยะ ถึงแมว้า่การปฏิบติังานส่วนใหญ่
จะเป็นของครูแต่ผูบ้ริหารจะเป็นผูนิ้เทศและอยูใ่นฐานะเป็นทรัพยากรบุคคลของครูดว้ย จึงสามารถ
ท่ีจะแนะน าแหล่งความรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลท่ี
เกิดข้ึน พร้อมกบัใหก้ารสนบัสนุนตลอดโครงการ 
  4. เม่ือส้ินสุดโครงการ ครู ผูรั้บผิดชอบ และผูบ้ริหารจะร่วมกันปรึกษาหารือกัน 
สรุปผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนอีกคร้ัง  โดยจะสะทอ้นให้เห็นว่า ครูไดอ้ะไรจากการปฏิบติังานในดา้นน้ี 
โดยท่ีครูไม่ตอ้งกงัวลใจกบัส่ิงท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้ ซ่ึงอาจจะไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ผูบ้ริหารควรใหก้ าลงัใจ ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัดว้ยการให้ขอ้เสนอแนะจากท่ีครูรายงาน
และให้ครูมองเห็นประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการอย่างแทจ้ริง ซ่ึงเป็นการพฒันา
วชิาชีพของตวัครูเอง 
 ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัในการใชนิ้เทศแบบหลายวิธีการในโรงเรียน (วชัรา เล่าเรียนดี 
,2555: 108-109) 
 1. วิธีการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการทั้ง 4 แบบ เพื่อนร่วมงานในวิชาชีพเดียวกนัมี
บทบาทส าคญัยิง่ 
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 2. ผูนิ้เทศหรือผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีนิเทศตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและช านาญการเป็นอยา่งดี 
 3. เพื่อนร่วมงานมีความส าคญัส าหรับการร่วมมือกนัด าเนินการ 
 4. ผูนิ้เทศจากภายนอกและผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้สนบัสนุนท่ีดีท่ีสุดส าหรับการนิเทศแบบ
พฒันาตนเอง  
 5. วิธีการนิเทศแบบพัฒนาตนเองท่ีเหมาะสมและใช้ได้ดีท่ีสุดส าหรับครูท่ีมี
ความสามารถและมีวฒิุภาวะสูง 
 6. ทรัพยากรท่ีส าคญัอ่ืนท่ีตอ้งใช้ในการนิเทศแบบคลินิก  แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและ
แบบพฒันาตนเอง ก็คือ ขอ้มูลยอ้นกลบัจากนกัเรียน การวิเคราะห์ผลการจดัการเรียนการสอนจาก
วีดีโอเทป และการเขียนบนัทึกสาระส าคญัในการจดัการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรค และการ
ประเมินผลการสอนของตนเองทา้ยแผนทุกคร้ัง (Reflective Journal)  
 2.3.2.4. การช้ีแนะโดยผู้เช่ียวชาญ (Expert Coaching) 
 การช้ีแนะโดยผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Coaching) เป็นการพฒันาวิชาชีพรูปแบบหน่ึง ซ่ึง
เป็นเทคนิคท่ีส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครู อันจะเป็นตัวจักรส าคญัท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จ โดยมุ่งเน้นให้ครูมีความสามารถ มีผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน และสถานศึกษามีความ
พร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงซ่ึงผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีช้ีแนะจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถการช้ีแนะ 
(Coaching) มีผูใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย ซ่ึงผูว้จิยัไดส้รุปความหมายไดด้งัน้ี การช้ีแนะเป็น
วิธีการหน่ึงในการพฒันาวิชาชีพ ซ่ึงเป็นวิธีการในการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ท่ีผูช้ี้แนะ (Coaching) ช้ีใหเ้ห็นแนวทางในการพฒันา และใชเ้วลาในการพฒันา อยา่งต่อเน่ือง ท าให้
ครูพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงคุณภาพของผูเ้รียน โดยมีจุดมุ่งหมาย 
คือ   1) เพื่อให้บุคคลไดค้น้พบวิธีการแกปั้ญหาของตน  2) เพื่อช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายการ
ท างานในระดบัท่ีสูงข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู ่  3) เพื่อช่วยสร้างให้บุคคลมีความเขม้แข็ง ภูมิใจในตนเอง 
และแสดงความสามารถซ่ึงมีผลต่อการท างาน และ  4) เพื่อช่วยพฒันาบุคคลในดา้นความรู้ ทกัษะ 
และความสามารถในการท างาน (Vincent, L., 2004: 17, Mink, Owen & Mink, 1993: 2, Blanchard 
&Thacker, 2004: 268)  

 ความส าคัญของการช้ีแนะ 
 Gottesman (2000: 127) ให้ข้อมูลไวว้่า ในการถ่ายโยงทกัษะใหม่ (Transfer/ 

Internalization of New Skills) เม่ือเราใช้วิธีการถ่ายโยงการเรียนรู้ดว้ยวิธีการช้ีแนะแก่ครู และ
ผูบ้ริหาร ความรู้และทกัษะใหม่จะมีความคงทนมากกว่าวิธีการอ่ืนๆ กล่าวคือ หลงัรับการช้ีแนะ
สามารถจดจ าความรู้ไดถึ้งร้อยละ 90 และแมว้า่เวลาจะผา่นไปนานระดบัความรู้ความเขา้ใจก็ยงัคง
อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 90 ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 3 วธีิการท่ีใชใ้นการพฒันาบุคลากรกบัระดบัของความรู้ 

วธีิการทีใ่ช้ในการ 
พฒันาบุคลากร 

ระดับของความรู้ใน
ระยะส้ัน 
(Know Level or 
Short Term) 

ระดับของความรู้ใน
ระยะยาว 
(Application Level 
or Long term) 

ใหค้วามรู้เชิงทฤษฎี(Theory) 20% 5% 
การสาธิต (Demonstration) 35% 10% 
การเป็นแบบอยา่ง และแนะน าวธีิปฏิบติั 
(Modeling and Guided  Practice) 

70% 20% 

การใหป้ฏิบติัและรับขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 80% 25% 
การช้ีแนะ (coaching) 90% 90% 
 

 นอกจากน้ี Gallacher (2005: 203-204) กล่าวถึงขั้นตอนส าคญัของการช้ีแนะไว ้ 6 
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. สร้างความสนใจร่วมกนั (Initial Interest) เป็นการก าหนดผูท่ี้ท  าหน้าท่ีช้ีแนะ 
เพื่อให ้การช่วยเหลือแนะน าในการพฒันาการจดัประสบการณ์ และก าหนดตารางเวลาเพื่อวางแผน
ร่วมกนั 
 2. วางแผนการช้ีแนะ (Planning)  

2.1  ก าหนดจุดเนน้ในการช้ีแนะ 
2.2  เลือกเร่ือง/ทกัษะท่ีเป็นจุดเนน้ตอ้งการใหช้ี้แนะ 
2.3  ก าหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมายท่ีตอ้งการใหส้ังเกตพฤติกรรมใหช้ดัเจน 
2.4  ก าหนดระยะเวลา และวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2.5  ช้ีแจงบทบาทการช้ีแนะ และการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมมา 
ใชว้เิคราะห์และปรับปรุงการจดัประสบการณ์ 
  3. รวบรวมขอ้มูล (Information Gathering) สังเกตการจดัประสบการณ์ และรวบรวม
ขอ้มูลอยา่งระมดัระวงั ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 

 4. วิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis) วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการสังเกต  เพื่อเตรียมน า
ขอ้มูลส าหรับใช้ในการอภิปรายกบัครูผูส้อน ตามจุดเน้นท่ีไดว้างแผนร่วมกนั และวางแผนเตรียม
ประเด็นท่ีจะน าไปอภิปรายกบัครูผูส้อน รวมทั้งวางแผนการอ านวยความสะดวกในการอภิปราย 
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 5. ประชุมใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Conferencing) เป็นการใหข้อ้มูลยอ้นกลบับนพื้นฐาน 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตการสอนตามสภาพจริง โดยไม่ควรใช้การตดัสินรวมทั้งวางแผนในการ
ช้ีแนะเพื่อการพฒันาการจดัประสบการณ์ในคร้ังต่อไป 

 6. ทบทวนการช้ีแนะ (Coaching Review) ทบทวน สะทอ้นผลกระบวนการช้ีแนะ
ของผูนิ้เทศ ท่ีมีผลใหค้รูผูส้อนพฒันาการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ผูเ้ ช่ียวชาญท่ีท าหน้าท่ีช้ีแนะ (Expert Coaching) จะต้องเป็นผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถในเร่ืองท่ีจะช้ีแนะเป็นอยา่งดีนอกจากน้ีการติดตามใหค้วามช่วยเหลือครูในการพฒันา
วิชาชีพนั้น ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีให้ความช่วยเหลือ ทั้งการช้ีแนะ (Coaching) การดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า 
(Mentoring) การช้ีแนะโดยผูเ้ช่ียวชาญ การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  และการนิเทศโดยผูบ้ริหาร ผู ้
ท่ีให้การพฒันาครูจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการนิเทศแบบพฒันาการตามแนวคิดของ  Glickman, 
Gordon  and Ross-Gordon เพื่อให้การพฒันามีความเหมาะสมกบัผูรั้บการพฒันาในแต่ละระดบั 
โดยมีรายละเอียดการนิเทศแบบพฒันาการ ดงัน้ี 

 2.3.2.5 การนิเทศแบบพฒันาการ 
 วธีิการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman ผูนิ้เทศหรือผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศจะตอ้งเช่ือวา่ครู
ทุกคนสามารถจะพฒันาในระดบัสูงสุดไดถ้า้ไดรั้บความช่วยเหลือแนะน าถูกวิธีและเหมาะสมกบั
ลกัษณะและระดบัความสามารถในการพฒันาครูแต่ละคน เก่ียวกบัเร่ืองน้ี Glickman, Gordon and 
Ross-Gordon (Glickman, Gordon &Ross-Gordon, 1995: 135-171 อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2555: 
133-140) กล่าววา่ผูนิ้เทศตอ้งพิจารณาเลือกใชยุ้ทธวิธีการนิเทศแบบพฒันาการท่ีเหมาะสมส าหรับ
การนิเทศครูในองค์ประกอบต่อไปน้ี คือ   1) ระดบัพฒันาการของครู และระดบัความสามารถใน
การคิดเชิงนามธรรม   2) ความรู้ความเช่ียวชาญ   3) ความรับผิดชอบต่อภาระหนา้ท่ี   4) การยอมรับ
และผกูพนัต่อภาระหนา้ท่ี ซ่ึงยทุธวธีิการนิเทศแบบพฒันาการมี 4 แบบ คือ 
 2.3.2.5.1. การนิเทศแบบช้ีน าควบคุม (Directive Control Approach) 
                 เป็นการให้ค  าแนะน า ช้ีน าแนวทางปฏิบัติโดยตรงเหมาะสมส าหรับครูท่ีมีระดับ
พฒันาการท่ีต ่ามากๆ ความรู้ ความเช่ียวชาญและมีความผูกพนัในภาระหน้าท่ีอยู่ในระดบัต ่ามาก
ท่ีสุด  และมีปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นปัญหาส าคญั ผูนิ้เทศควรพิจารณาเลือกใชว้ิธี การ
นิเทศแบบช้ีน าควบคุมในกรณีต่อไปน้ี 
  1.1  ครูมีระดบัความสามารถในการปฏิบติังานและระดบัพฒันาการต ่ามาก 
  1.2  ครูมีความรู้น้อย มีแนวโน้มท่ีจะปฏิบติัตามท่ีผูนิ้เทศแนะน า และคิดว่า
เป็นส่ิงท่ีควรปฏิบติัตาม 
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  1.3 ในกรณีท่ีผูนิ้เทศมีหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรงในการแกปั้ญหาเร่ืองนั้น หรือ
กรณีท่ีครูตอ้งการใหผู้นิ้เทศเป็นผูต้ดัสินใจวธีิด าเนินการ 
  1.4 ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วน ผูนิ้เทศไม่มีเวลาพอท่ีจะมาให้การนิเทศแก่ครู
โดยตรง และต่อเน่ือง 
 2.3.2.5.2. การนิเทศแบบช้ีน าให้ข้อมูล (Directive  Informational  Approach) 
                 เป็นการนิเทศแบบช้ีน าให้ขอ้มูลด าเนินการใช้พฤติกรรมตามล าดบัเช่นเดียวกนักบัการ
นิเทศแบบช้ีน าควบคุม เพียงแต่ไม่แนะน าวธีิการใหป้ฏิบติั แต่ให้ขอ้มูลและวิธีการหลายวิธีให้ครูได้
เลือกปฏิบติั ผูนิ้เทศควรลดพฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีน าควบคุมให้นอ้ยลงและพยายามส่งเสริมครู
ในการตดัสินใจมากข้ึนเร่ือยๆ จนครูสามารถท่ีจะร่วมคิดร่วมปฏิบติังานไดก้บับุคคลอ่ืน โดยไม่ตอ้ง
อาศยัผูนิ้เทศช่วยแนะน าตลอดเวลา ผูนิ้เทศควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการนิเทศแบบช้ีน าให้ขอ้มูลใน
กรณีต่อไปน้ี   
 2.1  ครูมีระดับพฒันาการและความสามารถในการปฏิบติังานอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งต ่า 
  2.2  ครูไม่มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาในการสอนของตนเองเท่ากบัผู ้
นิเทศ 
  2.3  ครูมีความสัมพนัธ์ ขาดประสบการณ์หลายประเด็นในขณะท่ีผูนิ้เทศรู้
และเขา้ใจดีทุกเร่ือง 
  2.4  ผูนิ้เทศมีความเตม็ใจท่ีจะร่วมรับผดิชอบในวธีิการแกปั้ญหาท่ีครูเลือกใช ้
  2.5  ครูมีความเช่ือมัน่ในตวัผูนิ้เทศ 
  2.6  มีเวลาจ ากดัทุกเร่ืองชดัเจนแลว้ และการปฏิบติัจริงจ าเป็นตอ้งด าเนินการ
อยา่งเร่งด่วน 
 2.3.2.5.3. การนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative  Approach) 
 เป็นการนิเทศท่ีผูนิ้เทศและครูร่วมกนัตดัสินใจในวิธีการแกปั้ญหาและการปฏิบติังาน
ตลอดเวลา ทั้งครูและผูนิ้เทศจะให้ข้อเสนอแนะแก่กันและกนัเพื่อร่วมกันพิจารณาหาขอ้ตกลง
ร่วมกนัในการปฏิบติั ผูนิ้เทศควรพิจารณาเลือกใชว้ธีิการนิเทศแบบร่วมมือในกรณีต่อไปน้ี 
  3.1 ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูมีระดบัพฒันาการ ความสามารถในการคิดเชิง
นามธรรมและความเช่ียวชาญอยู่ในระดบัปานกลาง แต่อาจจะยงัไม่กลา้ตดัสินใจเอง โดยเด็ดขาด
ดว้ยตวัเอง 
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  3.2  ในกรณีท่ีครู คณะครู และผูนิ้เทศมีความรู้ ความสามารถ ความส าคญัเท่า
เทียมกนัหรือถา้ครูเขา้ใจปัญหามากท่ีสุดในเร่ืองหน่ึง ผูนิ้เทศรู้และเขา้ใจมากอีกเร่ืองหน่ึง การนิเทศ
แบบร่วมมือ จะช่วยใหไ้ดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
  3.3 ในกรณีท่ีผูนิ้เทศและครูจะตอ้งมีการตดัสินใจร่วมกนั และตอ้งมีความ
รับผดิชอบร่วมกนัในเร่ืองท่ีจะส่งผลถึงผูป้กครอง ชุมชน หรือผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูงข้ึนไป 
  3.4   ในกรณีท่ีครูและผูนิ้เทศยอมรับต่อการมีภาระหน้าท่ีร่วมกันในการ
แกปั้ญหาเฉพาะเร่ือง หรือบางเร่ืองท่ีครูตอ้งการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและตดัสินใจ แต่ไม่ให้
ครูมีส่วนร่วมอาจเกิดปัญหาข้ึนได ้
 2.3.2.5.4. การนิเทศแบบไม่ช้ีน า (Non-directive  Approach) 
 เป็นการนิเทศท่ีผูนิ้เทศจะใชพ้ฤติกรรมในการพูดคุยท างานร่วมกบัครู โดยท่ีครูจะเป็น
ผูท่ี้ตดัสินใจดว้ยตวัเอง  ผูนิ้เทศเป็นเพียงผูช่้วยในการสนบัสนุนในเร่ืองต่างๆ ท่ีครูร้องขอเท่านั้นผู ้
นิเทศควรพิจารณาเลือกใชว้ธีิการนิเทศแบบไม่ช้ีน าในกรณีต่อไปน้ี 
  4.1 ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูผูร่้วมโครงการนิเทศ มีความรู้ มีความสามารถ
ในการปฏิบติังาน มีความเช่ียวชาญ มีระดบัความคิดและระดบัพฒันาการสูงมาก 
  4.2 ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูมีความรู้ ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีตดัสินใจจะ
ด าเนินการมาก และผูนิ้เทศมีความรู้ความเช่ียวชาญเร่ืองนั้นนอ้ย 
  4.3  ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูตอ้งรับผิดชอบโดยตรงในการตดัสินใจในเร่ือง
นั้นๆ และผูนิ้เทศมีส่วนร่วมนอ้ย 
  4.4  ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูมีความตั้งใจและตอ้งการจะแกปั้ญหาในเร่ือง
นั้นๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปัญหาส าคญัท่ีผูนิ้เทศต้องเข้าไปมีส่วนร่วม แต่ช่วยเปิดโอกาสส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสตดัสินใจเอง และจดัด าเนินการเอง โดยผูนิ้เทศคอยสนับสนุนและ
บริการตามท่ีถูกร้องขอ 
 2.3.3. พฤติกรรมการนิเทศแบบพฒันาการ 
 นอกจากผูนิ้เทศตอ้งเลือกใชว้ิธีการนิเทศแต่ละแบบแลว้ ท่ีส าคญัต่อมาก็คือผูนิ้เทศ
จะตอ้งมีการปฏิบติัหรือใชพ้ฤติกรรมการนิเทศแต่ละวธีิ ดงัน้ี 
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 2.3.3.1. พฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีน าควบคุม (Directive  Control  Behaviors) 
 วิธีการนิเทศแบบช้ีน าควบคุมนั้นผูนิ้เทศสามารถประพฤติปฏิบติัดว้ยการพูดการใช้
ภาษาท่าทางต่างๆ ในการให้ค  าแนะน าช่วยเหลือครูในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม มีวธีิการดงัน้ี 
   1.1 การน าเสนอ (Presenting) เป็นขั้นตอนท่ีผูนิ้เทศเป็นผูเ้ร่ิมพูดถึงความ
จ าเป็นและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการสังเกตการอนหรือไดข้อ้มูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อท่ีจะบอกครูวา่มี
ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีจ  าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
   1.2 การสร้างความเขา้ใจตรงกนั (Clarifying) เป็นการให้ครูได้แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา การมองเห็นและการยอมรับปัญหาดงักล่าววา่ครูมีความคิดเห็นอยา่งไร 
  1.3 การฟัง (Listening) เป็นการท าความเขา้ใจกบัความคิดเห็นของครู โดยผู ้
นิเทศเป็นผูฟั้งและรวบรวมขอ้มูลให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อให้เขา้ใจมุมมองและความคิดเห็นของครูและ
แน่ใจวา่ครูยอมรับวา่มีความจ าเป็นตอ้งแกปั้ญหา 
  1.4 การแกปั้ญหา (Problem Solving) ผูนิ้เทศคิดพิจารณาแนวทางท่ีเป็นไปได้
ในการช่วยครูแกปั้ญหาและเสนอแนะใหแ้ก่ครู 
  1.5 การช้ีน าแนะน าวิธีการปฏิบติั (Directing) เป็นการช้ีน าแนะน าวิธีปฏิบติั
ใหแ้ก่ครูวา่ ควรจะตอ้งท าอยา่งไร และไดผ้ลอยา่งไร 
  1.6 การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) เป็นการซักถามครูเก่ียวกับ
วธีิการปฏิบติั ท่ีไดรั้บการแนะน าและความคาดหวงัจากการปฏิบติั 
  1.7 การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) เป็นการก าหนดตวับ่งช้ีตามความ
คาดหวงัโดยผูนิ้เทศทบทวนเก่ียวกบัแผนปฏิบติัการ ส่ือท่ีจ  าเป็น เกณฑ์ความส าเร็จ ระบุวนั เวลาท่ี
ใหบ้ริการและการติดตามช่วยเหลือ 
  1.8 การกระตุน้เสริมแรง (Reinforcing) เป็นการพูดทบทวนความคาดหวงัส่ิง
ท่ีตอ้งปฏิบติั 
 2.3.3.2. พฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีน าให้ข้อมูล (Directive Informational 
Behaviors) 
  วธีิการนิเทศแบบช้ีน าใหข้อ้มูลนั้น ผูนิ้เทศสามารถประพฤติปฏิบติัดว้ยการพูดการ
ใช้ภาษาท่าทางต่างๆ ได ้แต่ไม่ช้ีน าหรือไม่แนะน าวิธีการให้ปฏิบติั เพียงแต่ให้ขอ้มูลและวิธีการ
หลายวธีิแก่ครูไดเ้ลือกปฏิบติั  มีวธีิการดงัน้ี 



69 
 

 

  2.1 การน าเสนอ (Presenting) เป็นการน าเสนอขอ้มูลจากการสังเกตการณ์สอนของ
ผูนิ้เทศ เพื่อใหค้รูเขา้ใจและยอมรับเป้าหมายท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงจากปัญหาในการจดัการเรียนการ
สอนของครู 
  2.2 การสร้างความเขา้ใจตรงกนั (Clarifying) ผูนิ้เทศจะสอบถามความคิดเห็นของ
ครูเก่ียวกบัเป้าหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงความจ าเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงและวิธีการท่ีจะเปล่ียนแปลง
จากการน าเสนอขอ้มูลรายละเอียดท่ีไดส้ังเกตและบนัทึก 
  2.3 การฟัง (Listening) ผูนิ้เทศตั้งใจฟังความคิดเห็น มุมมองของครูเพื่อให้เขา้ใจวา่ 
ครูมองเห็นและยอมรับเป้าหมายท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงและปรับปรุง 
  2.4 การแก้ปัญหา (Problem Solving) ผูนิ้เทศพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาท่ี
เป็นไปได ้เพื่อใหค้รูเลือกและใหค้รูอธิบายสาเหตุของปัญหาใหช้ดัเจน 
  2.5 การช้ีน าแนะน าวธีิการปฏิบติั (Directing) ผูนิ้เทศเสนอแนะทางการแกปั้ญหาท่ี
เป็นไปไดใ้หค้รูเลือกวธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุด พร้อมทั้งใหเ้หตุผลท่ีเลือก 
  2.6 การฟัง (Listening) ผูนิ้เทศสอบถามครูเก่ียวกับแนวทางและวิธีการท่ีครู 
เลือกใชพ้ร้อมทั้งใหบ้อกเหตุผล และผูนิ้เทศใหข้อ้มูลเพิ่มเติม 
  2.7 การแนะน า (Directing) ผูนิ้เทศก าหนดขอบข่ายหรือกรอบท่ีครูจะตอ้งปฏิบติั
และด าเนินการ โดยพูดแนะน าครูเก่ียวกบัวธีิการท่ีครูเลือกใช ้
  2.8 การสร้างความเขา้ใจตรงกนั (Clarifying) ผูนิ้เทศให้ครูอธิบายซ ้ าและเพิ่มเติม
เก่ียวกบัวธีิการและกิจกรรมท่ีจะปฏิบติั 
  2.9 การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) ผูนิ้เทศช่วยครูก าหนดเกณฑ์การปฏิบติั
ท่ีเหมาะสมส าหรับพฤติกรรมท่ีจะแกไ้ขและเกณฑก์ารตดัสินผลส าเร็จตามเป้าหมายและก าหนดวนั 
เวลาท่ีจะแลว้เสร็จ 
  2.10 การกระตุน้เสริมแรง (Reinforcing) ผูนิ้เทศสรุปการประชุมทบทวนเป้าหมาย
ของการเปล่ียนแปลง กิจกรรม เกณฑ์ประเมินความส าเร็จตามเป้าหมาย วนั เวลาการติดตามผลและ
สังเกตการสอน0 

2.3.3.3.  พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative Behaviors) 
 วธีิการนิเทศแบบร่วมมือนั้น ผูนิ้เทศและครูจะร่วมกนัตดัสินใจในวิธีการแกปั้ญหา
และการปฏิบติังานตลอดเวลา ทั้งผูนิ้เทศและครูจะให้ข้อเสนอแนะซ่ึงกันและกัน เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาขอ้ตกลงร่วมกนัในการปฏิบติั มีวธีิการดงัน้ี 
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  3.1 การสร้างความเขา้ใจตรงกนั (Clarifying) ผูนิ้เทศท าความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีครู 
พูดถึง  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบัปัญหาท่ีครูไดน้ าเสนอ โดยพยายามกระตุน้ให้ครูระบุ
สาเหตุของปัญหาและประเด็นของปัญหาใหช้ดัเจน 
  3.2 การฟัง (Listening) ผูนิ้เทศฟังอย่างตั้งใจ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจชดัเจนมากข้ึน
เก่ียวกับปัญหาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อปัญหาการสอนของตนเองก่อนท่ีจะคิดพิจารณาแนว
ทางการแกปั้ญหานั้น 
  3.3 การตอบสนอง (Reflecting) ผูนิ้เทศตอบสนองดว้ยการรับรู้และปัญหาของครู
เพื่อใหแ้น่ใจวา่เขา้ใจตรงกนัวา่ปัญหาท่ีแทจ้ริงของครูคืออะไร 
  3.4 การน าเสนอ (Presenting) ผูนิ้เทศเสนอทรรศนะและความคิดเห็นของตนเอง
ใหข้อ้มูลสนบัสนุนปัญหาอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการแกปั้ญหาตามความคิดเห็นของครู เสนอ
ขอ้มูลท่ีครูอาจจะมองขา้มความส าคญั 
  3.5 การสร้างความเขา้ใจตรงกนั (Clarifying) ผูนิ้เทศพยายามท าให้ครูเขา้ใจความ
คิดเห็น การรับรู้ของผูนิ้เทศให้ชัดเจนมากข้ึน เพื่อปรับความเข้าใจตรงกันและมีแนวคิดในการ
แกปั้ญหาไปในทิศทางเดียวกนั 
  3.6 การแกปั้ญหา (Problem Solving) ผูนิ้เทศและครูแลกเปล่ียนขอ้แนะน าและ
ทางเลือกใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาก่อนท่ีจะร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัวิธีแกปั้ญหา หรือเลือกทางเลือกใน
การแกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดแ้ละเหมาะสม 
  3.7 การกระตุน้ส่งเสริม (Encouraging) เป็นการกระตุน้ส่งเสริมการยอมรับขอ้
โตแ้ยง้หรือขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผูนิ้เทศตอ้งยอมรับขอ้ขดัแยง้และหาทางประนีประนอมเพื่อ
หาขอ้ยติุ   เพราะความขดัแยง้อาจน ามาซ่ึงวธีิการแกปั้ญหาท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด 
  3.8 การเจรจาตกลงร่วมกันเพื่อหาข้อยุติ (Negotiating) เป็นการเจรจาเพื่อหา
ขอ้ตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นท่ียอมรับของครูและผูนิ้เทศ เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย
เห็นดว้ยกบัรายละเอียดของแนวทางการปฏิบติั 
  3.9 การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) เป็นการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติั
เป็นการตกลงร่วมกันในรายละเอียดของแนวทางและแผนปฏิบติั รวมทั้งก าหนด วนั เวลาและ
สถานท่ีท่ีจะด าเนินการตามแผน วา่ใชส่ื้ออะไรบา้ง มีใครเป็นผูร่้วมงานบา้ง 
  3.10 การตอบสนอง (Reflecting) ผูนิ้เทศสรุปแนวทางและแผนปฏิบติังาน โดยให้
ครูยอมรับเขา้ใจตรงกนัในทุกเร่ือง หรืออาจให้ครูทบทวนแผนและแนวทางการปฏิบติัอีกคร้ังหน่ึง
และ มีการจดบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัในการปฏิบติังาน มีการนดัหมายการด าเนินการทุกขั้นตอน
ตามแผนก่อนนดัการประชุม 
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 2.3.3.4.  พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ช้ีน า (Nondirective Behaviors) 
            วิธีการนิเทศแบบไม่ช้ีน านั้น ผูนิ้เทศและครูจะใช้พฤติกรรมในการพูดคุย ท างาน
ร่วมกบัครู  โดยท่ีครูจะเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยตวัเอง ผูนิ้เทศเป็นเพียงผูช่้วยในการสนบัสนุนในเร่ืองต่าง 
ๆ ท่ีครูขอร้องเท่านั้น  มีวธีิการดงัน้ี 
 4.1  การฟัง (Listen) ผูนิ้เทศฟังครูพูด ครูเสนอแนวคิดความตอ้งการอย่างตั้งใจ
และพยายามท าความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีครูพูดใหม้ากท่ีสุด 
 4.2  การตอบสนอง (Reflecting) ผูนิ้เทศพูดสรุปความคิดเห็นตามความตอ้งการ
ของครูหรือปัญหาของครู แสดงความเห็นใจ สนใจ แต่ไม่ควรแสดงความคิดเห็นส่วนตวัใดๆ 
พยายามจบัใจความส าคญัในเร่ืองท่ีพูดใหม้ากท่ีสุด 
 4.3  การสร้างความเขา้ใจตรงกนั (Clarifying) ผูนิ้เทศตอ้งพยายามท าความเขา้ใจ
กบัปัญหาเร่ืองราวท่ีครูพูดให้ละเอียดและชัดเจนตรงกันมากท่ีสุด หรืออาจจะให้ขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัปัญหาหรือเร่ืองราวท่ีครูพูด เพื่อให้ครูสามารถมองปัญหาหลายมุมและไดแ้นวคิดมุมมอง
มากข้ึน 
 4.4  การกระตุน้ส่งเสริม (Encouraging) ผูนิ้เทศตอ้งแสดงออกดว้ยความสนใจ
เตม็ใจท่ีจะรับฟังเร่ืองราวปัญหาต่างๆ ของครูในขณะท่ีครูพยายามพูดแสดงความคิดเห็นความเขา้ใจ
เก่ียวกบัปัญหา หรือเร่ืองราวนั้นๆ ให้กระตุน้ด้วยค าพูด ใช้ท่าทางประกอบ รวมทั้งพูดเสริมให้
ก าลงัใจ สนบัสนุน ชมเชย 
 4.5  การตอบสนอง (Reflecting) ผูนิ้เทศต้องมีการตอบสนองต่อการพูด การ
เสนอของครูตลอดเวลา พร้อมกบัทบทวนความเขา้ใจของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองท่ีครูพูดเพื่อตรวจสอบ
ความเขา้ใจตรงกนั แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งถอดขอ้ความการพูดของครูทุกคร้ัง 
 4.6  การแกปั้ญหา (Problem solving) ผูนิ้เทศพยายามพูดกระตุน้ให้ครูพิจารณา
แนวทางการปฏิบติัหรือแนวทางการแก้ปัญหาอ่ืนๆ โดยให้ครูคิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตวัเอง  
สอบถามรายละเอียดของแนวทางการแก้ปัญหา กระตุ้นให้คิดหาทางเลือกให้หลากหลาย เพื่อ
เปรียบเทียบและใหไ้ดซ่ึ้งวธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยใหเ้วลาในการคิดและพูดอยา่งพอเพียง 
 4.7  การแกปั้ญหา (Problem solving) หลงัจากท่ีครูไดแ้นวทางการแกปั้ญหาแลว้
ผูนิ้เทศกระตุน้ใหค้รูพูดอธิบายถึงผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการน าวธีินั้นไปแกปั้ญหา รวมทั้งอาจจะให้
อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากวิธีอ่ืนๆท่ีไม่ไดเ้ลือก เพื่อให้ครูมีโอกาสคิดเปรียบเทียบแต่ละแนวทางการ
แกปั้ญหาจากผลท่ีคาดหวงัวา่จะเกิดข้ึนในการใชแ้ต่ละวธีิ 
 4.8  การน าเสนอ (Presenting) ผูนิ้เทศให้ครูน าเสนอปัญหาและแนวทางหรือ
วธีิการแกปั้ญหาอีกคร้ัง พยายามพูดใหค้รูเตม็ใจ ตั้งใจท่ีจะปฏิบติัและยอมรับวา่เป็นความผกูพนัและ
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ภาระหน้าท่ีในเร่ืองท่ีครูไดต้ดัสินใจไปแลว้ โดยพยายามให้ครูเลือกวิธีท่ีปฏิบติัไดจ้ริงดว้ยตนเอง
ภายในระยะเวลาพอสมควรและรับผดิชอบในการด าเนินการ 
 4.9  การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) ผู ้นิ เทศให้ครูก าหนดเกณฑ์การ
ปฏิบติังานก าหนดเวลาแลว้เสร็จระบุมาตรฐานของผลงานท่ีจะปฏิบติังานวา่งานใดควรเร่ิมก่อนหลงั
และจะเสร็จเม่ือใด มีความตอ้งการส่ืออุปกรณ์ใดบา้งท่ีจ าเป็น และเม่ือไรท่ีครูสามารถอธิบายและ
ตอบค าถามต่าง ๆ ใหช้ดัเจน 
 4.10 การตอบสนอง (Reflecting) เป็นการตอบสนองทบทวนเก่ียวกบัแผนการ
ปฏิบติังานของครูก่อนจบการประชุมผูนิ้เทศให้ครูสรุปแผนกรปฏิบติัรายละเอียดของวิธีด าเนินงาน
อีกคร้ังหลงัจากนั้นครูสามารถเร่ิมด าเนินการตามโครงการและแผนปฏิบติันั้นได ้
  กล่าวโดยสรุป ก็คือ แนวคิดการนิเทศแบบพฒันาการเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนและ
ส่งเสริมครูให้สามารถพฒันางานในวิชาชีพของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดว้ยตนเอง โดยผูนิ้เทศตอ้ง
พยายามช่วยสนบัสนุนส่งเสริมให้ครูมีระดบัพฒันาการท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จนในท่ีสุดสามารถ
ช่วยใหค้รูพฒันาตนเองและน าตนเองได ้

การดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า (Mentoring) เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัในการพฒันา
วชิาชีพอีกรูปแบบหน่ึงเพื่อใหก้ารพฒันาวชิาชีพบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ มีลกัษณะส าคญัคือเป็น
การใหก้ารดูแลใหค้  าปรึกษา และแนะน าครูบรรจุใหม่ หรือครูท่ีเขา้สู่วชิาชีพครู หรือบุคลากรท่ีเขา้สู่
ต าแหน่งใหม่ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนนอ้ย หรือบุคลากรท่ีรับต าแหน่งหนา้ท่ีใหม่จึงไม่มีความ
ช านาญในหนา้ท่ีความรับผดิชอบส าหรับวชิาชีพครู 

ความหมายและบทบาทหน้าทีข่องการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) 
 Corria and McHenry (2002) กล่าวถึง หน้าหน้าท่ีรับผิดชอบ ของผูดู้แลให้ค  าปรึกษา 
(Mentor)โดยสรุปคือ ผูดู้แลให้ค  าปรึกษามีหน้าท่ีสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อครูผูรั้บ การปรึกษา 
และมีส่วนร่วมในการสังเกตการสอน วิเคราะห์สะท้อนผล บริการส่ืออุปกรณ์การสอนมีความ
จริงใจและให้ก าลงัใจ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ โดยกระบวนการดูแลให้ค  าปรึกษาจะตอ้งมี
การปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองกนั โดยเร่ิมตั้งแต่การวางแผน (Planning) การสอน (Teaching) และการ
ไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflecting) โดยตลอดกระบวนการจะมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันอย่าง
ต่อเน่ือง  

Diaz – Maggioli (2004: 48) กล่าวว่า การดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า (Mentoring) เป็น
กระบวนการท่ีส่งเสริมให้เกิดใฝ่เรียนรู้ (Active Learning) ซ่ึงเป็นกิจกรรมระหว่างผูดู้แลให้
ค  าปรึกษาแนะน ากับครูซ่ึงส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติัและเกิดการร่วมแรงร่วมกันใน              
การท างาน        
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Dunne and Villani (2007: 30) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของผูท้  าหน้าท่ีให้ดูแลให้
ค  าปรึกษาแนะน า (Mentor) คือ ผูท้  าหนา้ท่ีดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน าจะท าหน้าท่ีเป็น 1) เพื่อนผูใ้ห้
ค  าแนะน า (Collegial Guide) โดยการแนะน าแนวทางการปฏิบติัท่ีจ  าเป็นและถูกตอ้ง   2) ผูใ้ห้
ค  าปรึกษา (Consultant)  คือการเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ของการ
พฒันาวชิาชีพ  3) การเป็นครูผูมี้ประสบการณ์ (Seasoned Teacher) คือ ผูท้  าหนา้ท่ีดูแลให้ค  าปรึกษา
แนะน า เป็นผูค้วามรู้และประสบการณ์ สามารถใหค้  าช้ีแนะเป็นแบบอยา่งท่ีดีของการพฒันาวิชาชีพ
และสุดทา้ย  4) บทบาทหน้าท่ีของช้ีแนะ (Coach) ถือเป็นบทบาทท่ีมีความส าคญัโดยมุ่งเน้นการ
สร้างความสัมพนัธ์กบัผูรั้บการช้ีแนะ การช่วยเหลือให้ผูรั้บการช้ีแนะก าหนดวตัถุประสงคข์องการ
พัฒนาให้เกิดความชัดเจน และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองและผู ้อ่ืนโดยมี
กระบวนการท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาวชิาชีพมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ผูท้  าหนา้ท่ีดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า (Mentor) จะร่วมคน้หาความตอ้งการจ าเป็นใน
การพฒันาผูเ้รียนโดยการวางแผนการสนทนากบัครู (Planning Conversation) เพื่อน าไปสู่การวาง
แผนการพฒันาวชิาชีพท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  

 2. การสังเกตการสอนและเก็บรวบรวมขอ้มูล (Coaching Observation and Data 
Gathering) เป็นขั้นตอนของการร่วมกนัพฒันาวิชาชีพโดยผูดู้แลให้ค  าปรึกษาแนะน าจะสังเกตการ
สอน และเก็บรวบรวมขอ้มูลในวธีิการต่างๆเพื่อสะทอ้นผลการปฏิบติัการสอน  

 3. ร่วมกนัไตร่ตรองสะทอ้นคิด (Reflection Conversation) โดยผูดู้แลให้ค  าปรึกษาและ
ครูร่วมกนัสะท้อนผลการปฏิบติัการสอน วิเคราะห์การปฏิบติัการสอนและพฒันาแนวทางการ
ปฏิบติัการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ   

วชัรา เล่าเรียนดี (2555: 249-250) กล่าววา่ การดูและให้ค  าปรึกษาแนะน า (Mentoring) เป็น
รูปแบบการให้การดูแลปรึกษาและแนะน าครูบรรจุใหม่ หรือครูท่ีเขา้สู่วิชาชีพครูท่ีมีประสบการณ์
ในการสอนน้อย โดยการดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้  าหนา้ท่ีดูแลใหค้  าปรึกษาแนะน า (Mentor) จะตอ้งผา่นการคดัเลือกและมีความ
สมคัรใจเตม็ใจ 

 คุณลกัษณะท่ีส าคญัของการเป็นผูดู้แลให้ค  าปรึกษาแนะน า (วชัรา เล่าเรียนดี, 2555:  
275) 

 1. อุทิศตวัเองทางการศึกษา 
 2. ร่วมพฒันาวชิาชีพของตนเองและของผูท่ี้ตนเองตอ้งดูแลใหค้  าปรึกษา (Mentee) 
 3. มีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานวชิาชีพและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นอยา่งดี 
 4. เตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น 
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 5. มีความเท่ียงตรง น่าเช่ือถือ 
 6. มีทกัษะในการไตร่ตรองสะทอ้นคิดตนเองและผูอ่ื้น 
 7. มีทกัษะในการฟัง และส่ือสารดว้ยบุคลิกท่าทางท่ีแสดงความรู้สึกท่ีดีต่อผูอ่ื้น 

 กระบวนการดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า (MentoringProcess) (วชัรา เล่าเรียนดี, 2555: 
276) การเป็นผูดู้แลใหค้  าปรึกษาแนะน า เป็นกระบวนการหน่ึงในการพฒันาวิชาชีพครู ดงันั้นควรมี
การปฏิบติัท่ีมีความต่อเน่ือง สัมพนัธ์กนัและกนั ซ่ึงมีกระบวนการ ดงัน้ี 
 1. การวางแผน (Planning) 

 2. การสอน (Teaching) และการสังเกตการสอน (Observation) 
 3. การไตร่ตรองสะทอ้นคิด (Reflecting) และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback)  
 กระบวนการในการดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า เพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน า จะด าเนินการ

เป็นวฏัจกัรต่อเน่ือง แต่ละขั้นตอนจะมีการประชุมหรืออภิปรายร่วมกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 วงจรการประชุมปรึกษาหารือ (The Cycle of Mentoring Conferencing) 
ท่ีมา : Corria,M.P. McHenry, J.M. The Mentor’s Handbook. Christopher–Gordon Publishing, 
Inc., 2002., (อา้งอิงจาก วชัรา เล่าเรียนดี,2555: 277) 
 
 จากภาพ จะพบวา่ วงจรการประชุมปรึกษาหารือ ประกอบดว้ยขั้นตอน 4 ขั้น คือ 
 1. การร่วมกนัไตร่ตรองสะท้อนคิดและการวิเคราะห์ เป็นการคิดไตร่ตรองท่ีส าคญั
ครอบคลุมทุกดา้นของการปฏิบติัในการเป็นพี่เล้ียง การคิดเก่ียวกบัการคิด และผลของการคิดและ
การปฏิบติัของตนเอง เป็นทกัษะการคิดขั้นสูงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาตนเอง ในขั้นน้ีทั้ ง 
Mentor และผูรั้บค าปรึกษา (Mentee) อาจร่วมกนัคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองปัญหา ประเด็นท่ีตอ้งการ
หรือวธีิการปฏิบติั หรือผลการสอนและขอ้เสนอแนะ  

วงจรการประชุม

ปรึกษาหารือ 

การร่วมกนัไตร่ตรองและ

สะท้อนคิด 

การประชุม 

ปรึกษาหารือ 

ก่อนด าเนินการ

การสงัเกตการสอนและ 

บนัทกึข้อมลู 

การประชุม

ปรึกษาหารือ 

หลงัการสอน 
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 2. การประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกบัการด าเนินการสอนด าเนินการทั้งก่อนและหลงัโดย
มีการพูดคุยกันเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของบทเรียนท่ีจะสอน ประเด็นส าคญัทีตอ้งสังเกต วิธีการ
สังเกตและบนัทึกขอ้มูล ภายหลงัการสังเกตการสอนมีการประชุมอภิปราย ไตร่ตรองสะทอ้นคิด
เก่ียวกบัผลการสังเกต อาจมีขอ้เสนอแนะ ท่ีส าหรับน าไปใชพ้ฒันาต่อไป 
  3. การสังเกตการสอนและบันทึกข้อมูลการสังเกตการสอนส าหรับ Mentor ท่ีใช้
สอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีจะสังเกตและบนัทึก ซ่ึงขอ้มูลจะเป็นประโยชน์ต่ออีกฝ่ายหน่ึงมากท่ีสุดใน
การพฒันางานให้เจริญกา้วหนา้และประสบผลส าเร็จ ดงันั้น เคร่ืองมือสังเกตการสอนแต่ละคร้ังจะ
ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลและผลการปฏิบติัในคร้ังก่อนหนา้นั้นเป็นคร้ังๆ ไป 
 4. การดูแลให้ค  าปรึกษา (Mentoring) เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัในการพฒันา
วชิาชีพเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวโ้ดยควรใชผ้สมผสานกบัการพฒันาวิชาชีพในรูปแบบ
อ่ืน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบติั ซ่ึงในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ า
หลักการแนวคิดของการดูแลให้ค  าปรึกษา (Mentoring) มาใช้ โดยผูว้ิจยัเป็นผูท้  าหน้าท่ีดูแลให้
ค  าปรึกษา (Mentor) กบัผูท้  าหนา้ท่ีช้ีแนะ (Coach) หรือการนิเทศรูปแบบต่างๆ ในทุกกระบวนการ
ขั้นตอนของการช้ีแนะและการนิเทศ  
 
3. แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถภาพมาตรฐานวชิาชีพทางจิตวทิยาส าหรับครู  

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงซ่ึงเป็นวิชาชีพท่ีต้องใช้
ระยะเวลาในการศึกษาวิทยาการ การฝึกฝน การอบรมให้มีความช านาญ มีระเบียบวินัย  มี
จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพและมีองค์กรควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ ผูท่ี้ประกอบวิชาชีพครูจะตอ้งมี
คุณลกัษณะ และมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างไปจากผูท่ี้ประกอบวชิาชีพอ่ืน ๆ เพราะวชิาชีพครูเป็นวิชาชีพ
ท่ีต้องรับภาระส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศจาก
ความส าคญัดงักล่าวไดมี้นกัวชิาการ นกัการศึกษาและหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพครูได้
ให้แนวคิด หลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของความเป็นครู คุณลกัษณะของครูท่ีพึง
ประสงค์ ตลอดจนได้มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ดังรายละเอียดท่ีจะได้น าเสนอ
ต่อไปน้ี 

มาตรฐานทางวิชาชีพของครูได้รับการพฒันาข้ึนโดย สมาคมส่งเสริมสนับสนุนและการ
ประเมินครูใหม่ (Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium : INTASC) 
(Campbell et al., 1997) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและน าไปใช้อย่างกวา้งขวางในการจดัท าแฟ้มสะสม
ผลงานทางวชิาชีพครู มาตรฐานทางวชิาชีพดงักล่าวมี 10 ประการ ดงัน้ี  
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1. มาตรฐานความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชาท่ีจะสอน (Knowledge of Subject Matter) ครูมีความ
เขา้ใจ ความคิดรวบยอดของเน้ือหาวิชาเขา้ใจถึงเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีจะช่วยให้สืบคน้เน้ือหาวิชา
ได ้เขา้ใจโครงสร้างของศาสตร์ท่ีตนสอนและสามารถสร้างสรรคป์ระสบการณ์การเรียนรู้ หรือจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหเ้น้ือหาวชิาท่ีเรียนมีความหมายส าหรับผูเ้รียนมากข้ึน  

2.  มาตรฐานความรู้เก่ียวกบัพฒันาการมนุษยแ์ละการเรียนรู้ (Knowledge of Human 
Development and Learning) ครูมีความเขา้ใจวา่นกัเรียนเรียนและพฒันาการไดอ้ยา่งไร สามารถจดั
โอกาสการเรียนรู้หรือจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการทั้งทางสติปัญญา สังคม และพฒันาการ
ส่วนบุคคลได ้

3.  มาตรฐานการปรับการเรียนการสอนตามความต้องการของนักเรียนแต่ละบุคคล 
(Adapting Instruction for Individual Needs) ครูมีความเขา้ใจวา่นกัเรียนมีวิธีการเรียนแตกต่างกนั
อยา่งไร และสามารถสร้างสรรคกิ์จกรรมการเรียนการสอนสนองตอบความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียน
ได ้

4.  มาตรฐานความหลากหลายของยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (Multiple Instructional 
Strategies) ครูมีความเขา้ใจและใช้ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนอย่างหลากหลาย กระตุน้หรือ
ส่งเสริมพฒันาการในดา้นความคิดเชิงวจิารณญาณ ความคิดแกปั้ญหา และทกัษะปฏิบติั 

5.  มาตรฐานแรงจูงใจในชั้นเรียนและทกัษะการจดัการ (Classroom Motivation and 
Management Skill) ครูสามารถใชแ้รงจูงใจจากกลุ่มและรายบุคคลเพื่อสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้ม
ดา้นการเรียนรู้ท่ีช่วยกระตุน้ให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเชิงบวก ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
และแรงจูงใจภายในตนเอง 

6.  มาตรฐานทกัษะการส่ือสาร (Communication Skills) ครูสามารถส่ือสารโดยใช้ภาษา
และไม่ใช้ภาษา (Verbal and Nonverbal) รวมถึงเทคนิคการส่ือสารโดยใช้ส่ืออ่ืนๆ (Media 
Communication Techniques) เพื่อกระตุน้ให้เกิดการสืบหาความรู้ การร่วมมือและการสนบัสนุน
ปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน 

7.  มาตรฐานทกัษะการวางแผนการสอน (Instructional Planning Skills) ครูวางแผนการ
สอนโดยยดึความรู้ในเน้ือหาวชิา ผูเ้รียน ชุมชน/สังคม และเป้าหมายของหลกัสูตรเป็นหลกั 

8.  มาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Assessment of Student Learning) ครูมี
ความเข้าใจและสามารถใช้วิธีการประเมินผลทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้เข้าใจ
พฒันาการอยา่งต่อเน่ืองของผูเ้รียนทั้งดา้นสติปัญญา สังคม อารมณ์ และทางร่างกาย 
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9.  มาตรฐานความมุ่งมัน่ในวิชาชีพและความรับผิดชอบ (Professional Commitment and 
Responsibility) ครูไดป้ฏิบติังานกบันกัเรียนและมีการประเมินการปฏิบติังานของตนอยา่งต่อเน่ือง 
นอกจากน้ียงัเป็นผูแ้สวงหาโอกาสในการพฒันาวชิาชีพของตนอยูเ่สมอ 

10. มาตรฐานความเป็นหุ้นส่วนร่วมกนั (Partnership) ครูมีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
ผูป้กครอง องคก์รในชุมชน เพื่อร่วมสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียน 

ทางดา้น Dannileson and Charlotte (2009) ไดก้  าหนดคุณลกัษณะความเป็นครู ท่ีจะกา้วสู่
ความเป็นมืออาชีพ มี 4 ดา้น คือ 1) การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการ
สอน  2) การบริหารจดัการชั้นเรียน  3) เทคนิควธีิการจดัการเรียนการสอน และ 4) การพฒันาตนเอง
สู่การเป็นมืออาชีพ ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1.  การวางแผนและการเตรียมความพร้อม (Planning and Preparation) 
 1.1  ความรู้ดา้นเน้ือหาและทกัษะการสอน 
 1.2  ความรู้และทกัษะของผูเ้รียน 
 1.3  การเลือกเป้าหมายหรือจุดประสงคข์องการเรียนการสอน 
 1.4  ความรู้และทกัษะของการเลือกใชท้รัพยากรใหเ้หมาะสม 
 1.5  การออกแบบการเรียนการสอนท่ีมีความสอดคลอ้งกนั 
 1.6  การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
2.  การจดัการสภาพชั้นเรียน (The Classroom Environment) 
 2.1  การสร้างสภาพแวดลอ้มในการใหค้วามเคารพและความสามคัคี 
 2.2  การสร้างวฒันธรรมในการเรียนรู้ 
 2.3  การจดัล าดบัขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ 
 2.4  การจดัการกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 2.5  การจดัการกบัพื้นท่ีทางกายภาพของชั้นเรียน  
3. การจดัการเรียนการสอน (Instruction)  
 3.1  การส่ือสารอยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
 3.2  การมีเทคนิคการการตั้งค  าถามและสร้างประเด็นสนทนา 
 3.3  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 
 3.4  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียนและสอน 
 3.5  การแสดงใหเ้ห็นถึงความยดืหยุน่และการตอบสนอง 
4. ความรับผดิชอบและความเป็นมืออาชีพ (Professional Responsibilities)  
 4.1  ผลสะทอ้นของการจดัการเรียนการสอน 
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 4.2  การดูแลศึกษาประวติัของผูเ้รียนอยา่งถูกตอ้ง  
 4.3  การส่ือสารกบัครอบครัวของผูเ้รียน 
 4.4  การมีส่วนร่วมของโรงเรียนกบัชุมชน 
 4.5  การเติบโตและการพฒันาอยา่งมืออาชีพ 
 4.6  การแสดงความเป็นมืออาชีพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552: 6) ได้ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : HEd) ซ่ึง
เป็นกรอบท่ีแสดงระบบคุณวฒิุการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยระดบัคุณวุฒิ 
การแบ่งสายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒิระดบัหน่ึงไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวฒิุ ซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนตามระดบัของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
เวลาท่ีตอ้งใช้ ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวุฒิ การเปิดโอกาสในการเทียบโอนผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ รวมทั้งระบบและกลไกท่ีให้ความ
มั่นใจประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
สถาบนัอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบณัฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของบณัฑิต 
(Learning Outcome) ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้นต ่าเชิงคุณภาพ เพื่อประกนัคุณภาพบณัฑิตและให้
หน่วยงานและผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและมัน่ใจถึงกระบวนการผลิตบณัฑิต 

การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรหา้ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัใหบ้ณัฑิตในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ไว ้6 ดา้น ดงัน้ี  

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานิสัยในการประพฤติ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และดว้ยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบติัตนตามศีลธรรม ทั้งใน
เร่ืองส่วนตวัและสังคม  

2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการ
น าเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์และจ าแนกขอ้เท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ 
และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้ 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skill) ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และ
ใช้ความรู้ ความเขา้ใจแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการวิเคราะห์และการ
แกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน  
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4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ า ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ตนเอง  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถใน
การส่ือสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ทกัษะดา้นการจดัการเรียนรู้ (Learning Skill) หมายถึง ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 
ในสาขาวิชาเอกและจดัการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย ทั้งแบบเป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึง
ทางการ  (Non-Formal) และรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ (Informal) มีความเช่ียวชาญในการจดัการ
เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีหลากหลายทั้งผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถปาน
กลาง และผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษอยา่งมีนวตักรรม 

ข้อบังคบัคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซ่ึงก าหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา การเขา้สู่วิชาชีพตอ้งมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามท่ีก าหนดจึงจะ
ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ หมวดท่ี 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ ขอ้ 6 

ผูป้ระกอบวิชาชีพครู ตอ้งมีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมี
คุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ ดงัต่อไปน้ี 

ก. มาตรฐานความรู้ ประกอบดว้ยความรู้ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความเป็นครู 
 2. ปรัชญาการศึกษา 
 3. ภาษาและวฒันธรรม 
 4. จิตวทิยาส าหรับครู 
 5. หลกัสูตร  
 6. การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  
 7. การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  
 8. นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
 9. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
 10. การประกนัคุณภาพการศึกษา 
 11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
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ข. มาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพ 
ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่

น้อยกว่าหน่ึงปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไข
คณะกรรมการคุรุสภา ก าหนดดงัน้ี 

1. การฝึกปฏิบติัวชิาชีพระหวา่งเรียน  
2. การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ 

 หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบติังาน ขอ้ 11 ผูป้ระกอบวิชาชีพครู ตอ้งมีมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน ดงัต่อไปน้ี  

 1. ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเพื่อพฒันาวชิาชีพครูใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 
 2. ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียน 
 3. มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ติบโตเตม็ศกัยภาพ  
 4. พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดจ้ริงในชั้นเรียน  
 5. พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ  
 6. จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดย

เนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน  
 7. รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ  
 8. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน  
 9. ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์ 
 10. ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์ 
 11. แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
 12. สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์  
  หมวด 3 มาตรฐานการปฏิบติัตน ขอ้ 14 ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งมี

มาตรฐานการปฏิบติัตนตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณวชิาชีพ 
ทางดา้นศูนยพ์ฒันาวชิาชีพ (คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ์, 2555: 7) ไดร้ะบุ

ภารกิจของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ 4 ด้าน ได้แก่  1)  ด้านงานวิชาการ      
2) ดา้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีครู  3) ดา้นงานกิจกรรมและ  4) ดา้นความประพฤติ 
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3.1  แนวคิดเกีย่วกบัคุณลกัษณะความเป็นครู 
ครูนบัเป็นบุคลากรวิชาชีพท่ีท าหน้าท่ีเป็นหลกัในดา้นการเรียนการสอน และส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนในสถานศึกษา เป็นผูท่ี้มีความหนกัแน่นในดา้นวชิาความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการสอน การฝึกฝนอบรบและถ่ายทอดวฒันธรรมให้แก่ศิษย์เป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถในดา้นต่างๆ และเป็นผูมี้ความประพฤติเป็นท่ีพึงปรารถนาของสังคม ครูจึงเป็นบุคคล
ท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อสังคม โดยเฉพาะสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเปล่ียนแปลง คุณลกัษณะ
ของครูตอ้งมีความสอดคลอ้งต่อสภาพการเปล่ียนแปลง เพื่อเป็นตน้แบบและจดัการเรียนการสอน
ศิษย์ให้ศิษย์มีความรู้และมีคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและก่อนท่ีจะ
ท าการศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดีนั้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจ
ความหมายของค าวา่ครูก่อนดงัน้ี  

3.2  แนวความคิดคุณลกัษณะความเป็นครูโดยทัว่ไป 
 ดว้ยสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คุณลกัษณะของความเป็นครูจึงตอ้ง
กา้วให้ทนัต่อสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง ดงัท่ี (สุรพล วงัสินธ์, 2536: 88) ไดน้ าเสนอว่า เด็กตอ้ง
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากข้ึน ตอ้งรู้จกัการท างานเป็นกลุ่ม มีมนุษยส์ัมพนัธ์ ใจ
กวา้งยอมรับความคิดเห็นผูอ่ื้น และตอ้งอดทนต่อความยากล าบาก  

สมรรถนะแห่งมาตรฐานวชิาชีพครู 
มาตรฐานวชิาชีพครู ประกอบดว้ยมาตรฐาน 3 ดา้น คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์

วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบติัตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)โดย
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้มีการก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อ
ประมวลพฤติกรรมท่ีเป็นตวัอย่างของการประพฤติปฏิบติั ประกอบดว้ย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์

 
 
 
 
 
 
 

 
 



82 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 มาตรฐานวชิาชีพครู 
ท่ีมา: ครุสภาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2536). มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ, เขา้ถึงเม่ือ 
6 พฤษจิกายน. เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php? 
mid=136&did=254&tid=3&p 
 

ตารางท่ี 4  มาตรฐานความรู้ 
มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
1.ภาษาและ

เทคโนโลยี
ส าหรับครู 

1. ภาษาไทยส าหรับครู 
2. ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ
ส าหรับครู 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 

1. สามารถใชท้กัษะในการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพ่ือ
การส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. สามารถใชท้กัษะในการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียนภาษาองักฤษ 
หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการ
ส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.สามารถใชค้อมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 

2. การ 
พฒันาหลกัสูตร 

1.ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 
2.. ประวติัความเป็นมาและระบบการจดั
การศึกษาไทย 
3. วิสยัทศันแ์ละแผนพฒันาการศึกษาไทย 
4.ทฤษฎีหลกัสูตร 

1. สามารถวิเคราะห์หลกัสูตร 
2. สามารถปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตรไดอ้ยา่งหลากหลาย 
3. สามารถประเมินหลกัสูตรได้ทั้ ง
ก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 

 
 
 
 



83 
 

 

ตารางท่ี 4  มาตรฐานความรู้(ต่อ) 
มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
 5. การพฒันาหลกัสูตร 

6. มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของ
หลกัสูตร 
7. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   
8. ปัญหาและแนวโนม้ในการพฒันา
หลกัสูตร 

4. สามารถจดัท าหลกัสูตร 

3. การจดัการ
เรียนรู้ 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน         
รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน 
3. การออกแบบและการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
4. การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ 
5. การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
6. เทคนิคและวิทยาการจดัการเรียนรู้ 
7. การใช้และการผลิตส่ือและการพฒันา
นวตักรรมในการเรียนรู้    
8. การจดัการเรียนรู้แบบยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั 
9. การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. สามารถน าประมวลรายวิชามา
จดัท าแผนการเรียนรู้รายภาค และ
ตลอดภาค 
2. สามารถออกแบบการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
3. สามารถเลือกใช ้พฒันา และ สร้าง
ส่ืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 
4. สามารถจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและจ าแนกระดบั
การเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการ
ประเมินผล 
 

4.จิตวิทยาส าหรับ
ครู 

1.จิตวิทยาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการ
มนุษย ์
2. จิตวิทยาการศึกษา                       
3. จิตวิทยาการแนะแนวและใหค้ าปรึกษา                             
 

1. เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 
2. สามารถช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้
และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน 
3. สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
4. สามารถส่งเสริมความถนัดและ
ความสนใจของผูเ้รียน 

5 . การวดัและ
ประเมินผล
การศึกษา 

1. หลกัการและเทคนิคการวดัและ
ประเมินผลทางการศึกษา 
2. การสร้างและการใชเ้คร่ืองมือวดัผล และ 

1. สามารถวดัและประเมินผลได ้ตาม
สภาพความเป็นจริง 
2. สามารถน าผลการประเมินไปใช ้ 
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ตารางท่ี 4  มาตรฐานความรู้(ต่อ) 
มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

 ประเมินผลการศึกษา 
3. การประเมินตามสภาพจริง 
4. การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
5. การประเมินภาคปฏิบติั 
6. การประเมินผลแบบย่อยและแบบ
รวม 

ในการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และ
หลกัสูตร 

6. การบริหารจดัการ
ในหอ้งเรียน 

1.ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ2.
ภาวะผูน้ าทางการศึกษา                        
3.การคิดอยา่งเป็นระบบ                            
4.การเรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร 
5. มนุษยสมัพนัธ์ในองคก์ร 
6.การติดต่อส่ือสารในองคก์ร    
7. การท างานเป็นทีม 
8. การจดัท าโครงงานทางวิชาการ 
9. การจดัโครงการฝึกอาชีพ 
10. การจดัโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พฒันา 
11. การจดัระบบสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารจดัการ 
12. การศึกษาเพ่ือพฒันาชุมชน 

1. มีภาวะผูน้ า 
2. สามารถบริหารจดัการในชั้นเรียน 
3. สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
4. สามารถในการประสานประโยชน ์
5.สามารถน านวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ใน
การบริหารจดัการ 

7. การวิจยัทาง
การศึกษา 

1. ทฤษฎีการวิจยั 
2. รูปแบบการวิจยั 
3. การออกแบบการวิจยั 
4. กระบวนการวิจยั 
5. สถิติเพ่ือการวิจยั 
6. การวิจยัในชั้นเรียน 
7. การฝึกปฏิบติัการวิจยั 
8. การน าเสนอผลงานวิจยั 
9. การคน้ควา้ ศึกษางานวิจยั ในการ 

1. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน 
2. สามารถท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการ
สอนและพฒันาผูเ้รียน 
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ตารางท่ี 4  มาตรฐานความรู้(ต่อ) 
มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

 พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
10. การใชก้ระบวนการวิจยัในการแกปั้ญหา 
11. การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจยั 

 

8. นวตักรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การศึกษา 

1. แนวคิดทฤษฎี เทคโนโลยีและนวตักรรม
การศึกษาท่ีส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการ
เรียนรู้ 
2. เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
3. การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้
นวตักรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
4. แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
5. การออกแบบ การสร้าง การน าไปใชก้าร
ประเมินและการปรับปรุงนวตักรรม 

8. นวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา 

9.  ความเป็นครู 1. ความส าคญัของวิชาชีพครู 
บทบาท หนา้ท่ี ภาระงานของครู 
2. พฒันาการของวิชาชีพครู 
3. คุณลกัษณะของครูท่ีดี 
4. การสร้างทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
5. การเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพ
ความเป็นครู 
6. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็น
ผูน้ าทางวิชาการ 
7. เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 
8. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
9. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 

9.  ความเป็นครู 
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ตารางท่ี 5 มาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพครู 
 

มาตรฐาน
ประสบการณ์ 
วชิาชีพครู 

สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. การฝึกปฏิบติั
วิชาชีพ
ระหวา่งเรียน 

  

1. การบูรณาการความรู้ทั้ งหมดมาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
2. ฝึกปฏิบติัการวางแผนการศึกษาผูเ้รียน โดยการ
สงัเกต สมัภาษณ์ รวบรวมขอ้มูล และน าเสนอผล
การศึกษา 
3. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพฒันาและ
ปรับปรุงหลกัสูตร รวมทั้งการน าหลกัสูตรไปใช ้
4. ฝึกการจดัท าแผนการเรียนรู้ร่วมกบั
สถานศึกษา 
5. ฝึกปฏิบติัการด าเนินการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้ โดยเขา้ไป มีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
6. การจดัท าโครงงานทางวิชาการ 

1. สามารถศึกษาและแยกแยะ
ผูเ้รียนไดต้ามความแตกต่างของ
ผูเ้รียน 
2. สามารถจดัท าแผนการเรียนรู้ 
3. สามารถฝึกปฏิบติัการสอน 
ตั้งแต่การจดัท าแผนการสอน 
ปฏิบติัการสอนประเมินผลและ
ปรับปรุง 
4. สามารถจดัท าโครงงานทาง
วิชาการ 

2.การปฏิบติัการ
สอนใน
สถานศึกษา
ในสาขาวิชา
เฉพาะ 

1. การบูรณาการความรู้ทั้ งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 
2. การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
3. การจดักระบวนการเรียนรู้ 
4. การเลือกใช ้การผลิตส่ือและนวตักรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 
5. การใชเ้ทคนิคและยทุธวิธีในการจดัการเรียนรู้ 
6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
7. การท าวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาผูเ้รียน 
8. การน าผลการประเมินมาพฒันา การจดัการ
เรียนรู้และพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
9. การบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู้ 
10. การสมัมนาทางการศึกษา 

1. สามารถจดัการเรียนรู้ใน
สาขาวชิาเฉพาะผูเ้รียน 
2. สามารถประเมิน ปรับปรุง และ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัศกัยภาพของ 
3. สามารถท าวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือ
พฒันาผูเ้รียน 
4. สามารถจดัท ารายงานผลการ
จดัการเรียนรู้และการพฒันา
ผูเ้รียน 
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 มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง 
การศึกษาค้นควา้เพื่อพฒันาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วม กิจกรรม                  
ทางวิชาการท่ีองค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจดัข้ึน เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา 
และการประชุมปฏิบติัการ เป็นตน้ ทั้งน้ีตอ้งมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชดัเจน 
 มาตรฐานท่ี 2 ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียนหมายถึง 
การเลือกอย่างชาญฉลาด ดว้ยความรัก และหวงัดีต่อผูเ้รียน ดงันั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียน 
การสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ครูตอ้งค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียนเป็นหลกั 
 มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนไดเ้ต็มตามศกัยภาพหมายถึง การใชค้วามพยายามอย่าง
เต็มความสามารถของครูท่ีจะให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ให้มากท่ีสุด ตามความถนัด ความสนใจ           
ความตอ้งการ โดยวเิคราะห์วนิิจฉยัปัญหาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน ปรับเปล่ียนวิธีการสอน
ท่ีจะให้ไดผ้ลดีกวา่เดิม รวมทั้งการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน
อยา่งเป็นระบบ 
 มาตรฐานท่ี 4 พฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบติัได้เกิดผลจริงหมายถึง การเลือกใช ้
ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอน บนัทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ
น าไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 
 มาตรฐานท่ี 5 พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอหมายถึง การประดิษฐ์ 
คิดคน้ ผลิต เลือกใช ้ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ ์เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียน
บรรลุจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 
 มาตรฐานท่ี 6 จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน หมายถึง               
การจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพ              
ความแตกต่างของบุคคลดว้ยการปฏิบติัจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายไดด้ว้ยตนเองก่อให้เกิดค่านิยม
และนิสัยในการปฏิบติัจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตวัผูเ้รียนตลอดไป 

มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบหมายถึง การรายงาน
ผลการพัฒนาผูเ้รียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และ                   
การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบติัในรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา และเป้าหมายของการพฒันา
ผูเ้รียน 

 2. เทคนิค วธีิการ หรือนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใชเ้พื่อการพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รียน และขั้นตอนวธีิการใชเ้ทคนิควธีิการหรือนวตักรรมนั้น ๆ 
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 3.  ผลการจัดกิจกรรมการเ รียนการสอนตามวิ ธีการท่ีก าหนด ท่ี เกิดกับผู ้เ รียน 
 4. ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียนให้ได้ผลดียิ่งข้ึน 
 

 มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูเ้รียน หมายถึง การแสดงออกการประพฤติ
และปฏิบติัในดา้นบุคลิกภาพทัว่ไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัความเป็น
ครูอยา่งสม ่าเสมอ ท่ีท าใหผู้เ้รียนเล่ือมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอยา่ง 

มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์หมายถึง การตระหนักถึง
ความส าคญั รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบติั
กิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานดว้ยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วม
รับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท านั้น 

มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกับผู ้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์หมายถึง การตระหนักถึง
ความส าคญั รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ของบุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมมือ
ปฏิบติังานเพื่อพฒันางานของสถานศึกษา ใหชุ้มชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั และ
ปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความเตม็ใจ 

มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา หมายถึง การคน้หา สังเกต 
จดจ า และรวบรวมขอ้มูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกดา้น โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกบั
วิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พฒันา
ตนเอง พฒันางาน และพฒันาสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  หมายถึง การสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพฒันาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียน
และการจดักิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การพฒันาของ
ผูเ้รียนท่ีถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหน่ึงท่ีจะน าเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็น
โอกาส ในการพฒันา ครูจ าเป็นตอ้งมองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแลว้ผนัมุมของปัญหาไปในทางการ
พฒันา  ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพฒันาของผูเ้รียน ครูจึงตอ้งเป็นผูม้องมุมบวกในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได ้กลา้ท่ีจะเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแกปั้ญหา มิไดต้อบสนองปัญหาต่าง ๆ ดว้ยอารมณ์
หรือแง่มุมแบบตรงตวั ครูสามารถมองหกัมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผล 

กา้วหนา้ของผูเ้รียน 
 จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พฒันาตนเองด้านวิชาชีพ 
บุคลิกภาพ และวสิัยทศัน์ ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่สมอ 
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จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
1. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ 

และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ 

จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 

2. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลงัใจ
แก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ 

3. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัยท่ีถูกตอ้ง
ดีงามแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

 4. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา 
และจิตใจ 

 5. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 

 6. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

7. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอย่างสร้างสรรค์โดย
ยดึมัน่ในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

จรรยาบรรณต่อสังคม 

 8. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษ์และ
พฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 ครูตอ้งมีวินยัในตนเอง พฒันาตนเองดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทศัน์ ให้ทนัต่อการ
พฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและละเวน้การ
ประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 6 จรรยาบรรณต่อตนเอง 

พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ 
1.  ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็น

แบบอยา่งท่ีดี 
2.  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิต

ตามประเพณีและวฒันธรรมไทย 
3 .   ป ฏิ บั ติ ง านต ามหน้ า ท่ี ท่ี ไ ด้ รั บ มอบหม า ย                   

ใหส้ าเร็จอยา่งมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
4.   ศึกษา หาความรู้ วางแผนพฒันาตนเอง พฒันางาน 

และสะสมผลงานอยา่งสม ่าเสมอ 
5. คน้ควา้ แสวงหา และน าเทคนิคดา้นวิชาชีพ ท่ีพฒันา

และก้าวหน้าเป็นท่ียอมรับมาใช้แก่ศิษย์และ
ผูรั้บบริการใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิท่ีพึงประสงค ์

1. เก่ียวขอ้งกับอบายมุขหรือเสพส่ิงเสพติดจนขาดสติ
หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นท่ีน่ารังเกียจในสงัคม 

2. ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิด
ทางเพศ 

3. ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจ
ใส่ จนเกิดความเสียหายในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 

4.ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ใน การ จดัการ
เรียนรู้ และการปฏิบติัหนา้ท่ี 

5.  ขดัขวางการพฒันาองคก์ารจนเกิดผลเสียหาย 

 

จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
 ครูตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร
วชิาชีพ โดยตอ้งประพฤติและละเวน้การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 7 จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
 

พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ 
1.  แสดงความช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่าของวชิาชีพ 
2.  รักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ 
3.  ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวชิาชีพ ให้

สาธารณชนรับรู้ 
4.  อุทิศตนเพ่ือความกา้วหนา้ของวชิาชีพ 
5.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ  ซ่ือสตัยสุ์จริต

ตามกฎ  ระเบียบ  และแบบแผนของทางราชการ 
6.  เลือกใชห้ลกัวชิาท่ีถูกตอ้ง  สร้างสรรค์

เทคนิค วธีิการใหม่ ๆ เพื่อพฒันาวชิาชีพ 
7.  ใชอ้งคค์วามรู้หลากหลายในการปฏิบติัหนา้ท่ี และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกในองคก์าร 
8.  เขา้ร่วมกิจกรรมของวชิาชีพหรือองคก์รวชิาชีพอยา่ง

สร้างสรรค ์
 

1.  ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวชิาชีพ 
2.  ดูหม่ิน  เหยยีดหยาม ใหร้้ายผูร่้วมประกอบวชิาชีพ

ศาสตร์ในวชิาชีพ หรือองคก์รวชิาชีพ 
3.  ประกอบการงานอ่ืนท่ีไม่เหมาะสมกบัการเป็นผู ้

ประกอบวชิาชีพทางการศึกษา 
4.  ไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่รับผดิชอบ หรือไม่ปฏิบติัตาม

กฎ  ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการจน
ก่อใหเ้กิดความเสียหาย 

5.  คดัลอกหรือน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
6.  ใชห้ลกัวชิาการท่ีไม่ถูกตอ้งในการปฏิบติัวชิาชีพ

ส่งผลใหศิ้ษยห์รือผูรั้บบริการเกิดความเสียหาย 
7.  ใชค้วามรู้ทางวชิาการ  วชิาชีพ  หรืออาศยั องคก์ร

วชิาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผูอ่ื้นโดย
มิชอบ 
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จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
1. ครูตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลงัใจแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการตาม

บทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ 
2. ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และรับ

บริการ  ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
3. ครูตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
4. ครูตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ

สังคมของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 
5. ครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่ เรียกรับหรือยอมรับ

ผลประโยชน์ จากการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบโดยตอ้งประพฤติและละเวน้การประพฤติตาม
แบบแผนพฤติกรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 8 จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ 

1.  ใหค้  าปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษยแ์ละผูรั้บบริการดว้ย
ความเมตตากรุณาอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถและ
เสมอภาค 

2.  สนบัสนุนการด าเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก
เยาวชน  และผูด้อ้ยโอกาส 

3.  ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบติั
หนา้ท่ี เพื่อใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการไดรั้บการพฒันา
ตามความสามารถ  ความถนดั และความสนใจของ
แต่ละบุคคล 

4.  ส่งเสริมใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการสามารถแสวงหา
ความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากส่ือ อุปกรณ์ และ แหล่ง
เรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

5.  ใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการ
เรียนรู้  และเลือกวธีิการปฏิบติัท่ีเหมาะสม กบั
ตนเอง 

6.  เสริมสร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ
ดว้ยการรับฟังความคิดเห็น ยกยอ่ง ชมเชย และให้
ก าลงัใจอยา่งกลัยาณมิตร 

1.  ลงโทษศิษยอ์ยา่งไม่เหมาะสม 
2.  ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษยห์รือ

ผูรั้บบริการจนเกิดผลเสียหายต่อศิษยห์รือ
ผูรั้บบริการ 

3.  ดูหม่ินเหยยีดหยามศิษยห์รือผูรั้บบริการ 
4.  เปิดเผยความลบัของศิษยห์รือผูรั้บบริการเป็นผล

ใหไ้ดรั้บความอบัอายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียง 
5.  จูงใจ โนม้นา้ว ยยุงส่งเสริมใหศิ้ษยห์รือ

ผูรั้บบริการปฏิบติัขดัต่อศีลธรรมหรือ
กฎระเบียบ 

6.  ชกัชวนใชจ้า้งวานศิษยห์รือผูรั้บบริการให้
จดัซ้ือ จดัหาส่ิงเสพติดหรือเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
อบายมุข 

7. เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษยห์รือผูรั้บบริการใน
งานตามหนา้ท่ีท่ีตอ้งใหบ้ริการ 
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จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
 1. ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยยึดมัน่ในระบบคุณธรรม สร้าง
ความสามคัคีในหมู่คณะ โดยพึงประพฤติและละเวน้การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดัง
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 9 จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ 
1.  เสียสละ เอ้ืออาทร และให้ความช่วยเหลือผูร่้วม

ประกอบวชิาชีพ 
2.  มีความรัก ความสามคัคี  และร่วมใจกันผนึกก าลงั

ในการพฒันาการศึกษา 
  

1.  ปิดบังขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน จนท าให้
เกิดความเสียหายต่องานหรือผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

2.  ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยต าหนิ ให้ร้ายผูอ่ื้นใน
ความบกพร่องท่ีเกิดข้ึน 

3.  สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองคก์ารหรือกลัน่แกลง้ ผู ้
ร่วมประกอบวชิาชีพใหเ้กิดความเสียหาย 

4.  เจตนาให้ขอ้มูลเท็จท าให้เกิดความเขา้ใจผิดหรือ
เกิดความเสียหายต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

5.  วิพากษ์  วิจารณ์ผูร่้วมประกอบวิชาชีพในเร่ืองท่ี
ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือแตกความสามคัคี 

 

จรรยาบรรณต่อสังคม 

 ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษ์และพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมัน่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข โดยพึงประพฤติและละเวน้การ
ประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 10 จรรยาบรรณต่อสังคม 
พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ 

1.  ยดึมัน่ สนบัสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 

2.  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมมาเป็น
ปัจจยัในการจดัการศึกษาใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

1.  ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนท่ีจดัเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้ม 

2.  ไม่แสดงความเป็นผูน้ าในการอนุรักษห์รือพฒันา
เศรษฐกิจ สงัคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรมภูมิ
ปัญญาหรือส่ิงแวดลอ้ม 



93 
 

 

ตารางท่ี 10 จรรยาบรรณต่อสังคม (ต่อ) 
พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ 

3.  จดักิจกรรมส่งเสริมใหศิ้ษยเ์กิดการเรียนรู้และ
สามารถด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  เป็นผูน้ าในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มพฒันาเศรษฐกิจ    ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรม 

3.  ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการอนุรักษ์
หรือพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

4.  ปฏิบติัตนเป็นปฏิปักษต์่อวฒันธรรมอนัดีงามของ
ชุมชนหรือสงัคม 

 
4. แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้การสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
หลกัการหรือการอา้งอิงหลกัฐานเพื่อให้ได้ขอ้สรุป โดยท่ีโครงสร้างและมุมมองเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์และระเบียบแบบแผนทางความคิดของผูเ้รียนแต่ละคน การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง มุ่งเตรียมผูเ้รียนให้สามารถแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ท่ีคลุ่มเครือโดยให้
ความสนใจศึกษากระบวนการเรียนรู้ดว้ยการกระท าของตนเอง เม่ือเกิดปัญหาหรือความขดัแยง้ทาง
ปัญญาข้ึนบุคคลจะใช้โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) ท่ีมีอยู่เดิมท าปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มหรือเพื่อนๆ ท่ีอยูร่อบขา้ง ความขดัแยง้ทางปัญญาจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการไตร่ตรอง 
(Reflection) อนัเป็นกิจกรรมของการตรวจสอบ และปรับเปล่ียนสมมติฐานทางความคิดดว้ยเหตุ
และผล ซ่ึงน าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาต่อไป (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2547: 58-59) 
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ดังนั้นตวัทฤษฎีไม่มีรายละเอียดเก่ียวกับ
วธีิการจดัการเรียนการสอนไม่มีส าหรับการสอน Henrique (1997 อา้งถึงใน สุเทพ อ่วมเจริญ, 2555) 
ได้ศึกษาทฤษฎีคอนสรัคติวิสท์และตีความทฤษฎีน้ีโดยพิจารณาจากมุมมองด้านปรัชญาด้าน
จิตวทิยา ดา้นญาณวทิยา ดา้นการเรียนการสอนและจ าแนกทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ไดเ้ป็น 4 แนวคิค
ไดแ้ก่ 
 1. แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์กระบวนการทางสมองในการประมวลผล (Information 
Processing Approach) 
 2. แนวคิดอินเตอร์เอกทีฟคอนสตรัคติวสิต ์(Interactive Constructivist Approach) 
 3. แนวคิดคอนสตรัคติวสิตเ์ชิงสังคม (Social Constructivist Approach) 
 4. แนวคิคเรคิคอลคอนสตรัคติวสิต ์(Redical Constructivist Approach) 
 แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 4 แนวคิดมีขอ้ตกลงเบ้ีองตน้ท่ีอยู่ภายใตท้ฤษฎีคอนสตรัคติ
วสิตเ์หมีอนกนัสรุปได ้3 ประการคือ 
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 1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคลผูเ้รียนเป็นผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้
ของตนไม่มีบุคคลใดสามารถเรียนรู้แทนกนัได ้
 2. ความรู้ความเขา้ใจและความเช่ือท่ีมีอยูเ่ดิมส่งผลต่อการเรียนรู้ 
 3. ความขดัแยง้ทางความคิดเอ้ืออ านวยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้เพื่อลดความขดัแเยง้ทาง
ความคิด 
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์แสดงให้เห็นจุดเปล่ียนทางด้านการศึกษากล่าวคือเปล่ียนจาก
รูปแบบการศึกษาท่ีอยูบ่นพื้นฐานตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ซ่ึงเนน้เร่ีองเชาวปั์ญญา 
(Intelligence) จุดประสงค์ (Domain of Objective) ระดบัความรู้ (Level of Knowledge) และการให้
แรงเสริม (Reinforcement) มาเป็นรูปแบบการจดัการศึกษาเนน้ทฤษฎีความรู้ความคิด (Cognitive 
Theory) ท่ี เป็นพื้นฐานส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
(Constructivist Learning) ท่ีมีความเช่ีอวา่ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ของตนเอง (Constructivist 
Theory Knowledge) จากปฎิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม (Gagnon and Collay, 2001: 1, อา้งถึงใน สุเทพ 
อ่วมเจริญ, 2555) 
 ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
 1. ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้เม่ีอท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้เก่ียวกบัสัญลกัษณ์หรือสร้างความหมาย เม่ือผูเ้รียนปฏิบติั
กิจกรรม 
 3. ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้เก่ียวกบัสังคมเม่ือตอ้งการน าความหมายท่ีตนเองสร้างข้ึนไป
มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
 Gagnon and Collay (2001:2, อา้งถึงใน สุเทพ อ่วมเจริญ, 2555) เสนอแนวคิดการออกแบบ
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constctivist Learning Design) วา่ประกอบดว้ย 6 ส่วนท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่สถานการณ์ (Situation) การจดักลุ่ม (Grouping) การเช่ือมโยง (Bridge) การซกัถาม 
(Questions) การจดัแสดงผลงาน (Exhibit) และการสะทอ้นความรู้สึกในการปฏิบติังาน (Reflection) 
โดยการในออกแบบคร้ังน้ีเพื่อกระตุน้ให้ครูผูส้อนวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และสะทอ้น
กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน (Reflection about the Process of Student Learning) ครูจะจดั
สถานการณ์เพื่อให้นกัเรียนอธิบายเลือกกระบวนการในการจดักลุ่ม (Grouping) นกัเรียนหรือส่ือ
อุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการอธิบายสถานการณ์พยายามสร้างความเช่ือมโยง (Bridge) ระหวา่งส่ิงท่ีเป็น
ความรู้เดิมของนกัเรียนกบัส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการจะเรียนรู้ สรุปคุณลกัษณะของทฤษฎีคอนสตรัคติวิ
สตมี์ดงัน้ี  1) ผูเ้รียนสร้างความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง  2) การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบั
ความรู้เดิม และความเขา้ใจท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั 3) การมีปฏิสัมพนัธ์ต่อสังคมมีความส าคญัต่อการ
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เรียนรู้  4) การจดัส่ิงแวดลอ้มกิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัชีวิตจริงท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมี
ความหมาย 
 นอกจากน้ี Zahoric (1995: 11-2, อา้งถึงใน สุเทพ อ่วมเจริญ, 2555) อธิบายเก่ียวกบัการ
สร้างความรู้ของบุคคลสรุปไดว้า่ ความรู้ไม่ใช่ส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกตวัของบุคคลความรู้ถูกสร้างข้ึนใน
ขณะท่ีบุคคลพยายามให้ความหมายกับประสบการณ์ของตนเองความรู้เป็นข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผลจากขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นส่วนการเรียนรู้ซาโฮริคมองวา่เป็นกระบวนการท่ีไม่หยุด
น่ิงการท่ีบุคคลไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆอยูต่ลอดเวลาท าให้ความรู้ของบุคคลเปล่ียนแปลงไป การ
เปล่ียนแปลงความรู้ของบุคคลเกิดจากกระบวนการท่ีส าคญั 2 อย่างคือกระบวนการดูดซับ 
(Assimilation) และการปรับให้เหมาะสม (Accommodation) กระบวนการดูดซับเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ี
บุคคลรับความรู้ใหม่ท่ีมีโครงสร้างสอดคลอ้งกบัโครงสร้างความรู้เดิมท่ีมีอยู่กระบวนการปรับให้
เหมาะสมเกิดข้ึน เม่ีอส่ิงท่ีบุคคลรับความรู้ใหม่มีโครงสร้างเเตกต่างจากโครงสร้างความรู้เดิมท่ีมีอยู่
ท  าใหมี้การปรับเปล่ียนโครงสร้างความรู้เดิมใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างความรู้ท่ีรับเขา้มาใหม่ 
 
ตารางท่ี 11 การสังเคราะห์รูปแบบการสอนตามวธีิการคอนสตรัคติวสิต ์
ขั้นตอน Gagnon and Collay 

(2001: 2) 
Zahoric 
(1995: 11-12) 

ผลการสังเคราะห์ 

ขั้นท่ี 1 สถานการณ์ (Situation) กระบวนการดูดซบั 
(Assimilation) 

สถานการณ์ (Situation) 

ขั้นท่ี 2 การจดักลุ่ม (Grouping) การปรับใหเ้หมาะสม 
(Accommodation) 

การจดักลุ่ม (Grouping) 

ขั้นท่ี 3 การเช่ือมโยง (Bridge) การเช่ือมโยง (Bridge) 

ขั้นท่ี 4 การซกัถาม (Questions) การซกัถาม (Questions) 

ขั้นท่ี 5 การจดัแสดงผลงาน 
(Exhibit) 

 การจดัแสดงผลงาน 
(Exhibit) 

ขั้นท่ี 6 การสะทอ้นความรู้สึกใน
การปฏิบติั (Reflection) 

 การสะทอ้นความรู้สึกใน
การปฏิบติังาน 
(Reflection) 

 
 จากตารางสังเคราะห์รูปแบบการสอนตามวิธีการคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist 
Methods) ท่ีผูว้จิยัสังเคราะห์ได ้ดงัน้ี 
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 รูปแบบการสอนตามวิธีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Methods) ประกอบดว้ย (1) 
สถานการณ์ (Situation) (2) การจดักลุ่ม (Grouping) (3) การเช่ือมโยง (Bridge) (4) การซักถาม 
(Questions) (5) การจดัแสดงผลงาน (Exhibit) และ (6) การสะทอ้นความรู้สึกในการปฏิบติังาน 
(Reflection) 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)  มีหลกัการท่ีส าคญัว่า ในการเรียนรู้
ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระท า  (Active) และสร้างความรู้ แต่ในกลุ่มนกัจิตวิทยาการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
(Constructivist) มีความเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองการเรียนรู้หรือการสร้างความรู้วา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากความเช่ือพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงมีรากฐานท่ีส าคญัมาจาก 2 แหล่ง 
คือ  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget และ Vygotsky มีสาระส าคญัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

4.1  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget (1972) แนวความคิดของ Piaget เป็น
พื้นฐานส าคญัของการสร้างความรู้ (Cognitive Development Constructivism) Piaget เช่ือวา่การท่ี
บุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่แรกเกิดจะมีผลท าให้ระดบัสติปัญญาของ
บุคคลนั้นพฒันาอยู่ตลอดเวลา Piaget  มีแนวคิดเก่ียวกบัพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลว่า
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการพื้นฐาน 2 กระบวนการคือ( Driscoll, 1994: 179; Hamachek, 1995: 150;  
สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2537: 34) 

4.1.1 การจดัระบบโครงสร้างความรู้ (Organization) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลใช้
รวบรวมจดัระบบเรียบเรียงประสบการณ์และความคิดของตนเองอย่างอตัโนมติัและต่อเน่ืองเป็น
ขั้นตอน 

4.1.2 การปรับขยายโครงสร้างความรู้ (Adaptation) เป็นกระบวนการปรับตวัให้เขา้กบั
ส่ิงแวดล้อมท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ด้วย Piaget  เ ช่ือว่าการปรับตัวของบุคคลประกอบด้วย
กระบวนการท่ีส าคญั 2 กระบวนการคือ 

4.1.2.1 การดูดซับ (Assimilation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมและตีความขอ้มูลท่ีรับรู้ใหม่สอดคล้องกบัโครงสร้างความรู้เดิมของ
ตนเอง 

4.1.2.2 การปรับให้เหมาะ (Accommodation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
บุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและปรับโครงสร้างความรู้เดิมของตนเองให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูล
ท่ีรับรู้ใหม่ซ่ึงขดัแยง้กบัความรู้เดิมนั้น 
 ในดา้นการเรียนรู้ของบุคคล Piaget (อา้งถึงใน McCown and Roop, 1992: 49-50; 
Woolfolk, 1993: 28-29) มีความเช่ือวา่การท่ีบุคคลมีพฒันาการทางสติปัญญาชา้เร็วแตกต่างกนันั้น
ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 4 อยา่งคือ 



97 
 

 

   1. วุฒิภาวะ (Maturation) Piaget เช่ือวา่การมีพฒันาการทางร่างกายอวยัวะรับสัมผสัและ
ระบบประสาทท่ีมีความพร้อมมีความส าคญัต่อพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคล 
   2. ประสบการณ์ (Experience) Piaget เช่ือวา่การท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดเวลาท าใหเ้กิดการสั่งสมของประสบการณ์ในบุคคลนั้นๆ Piaget ไดแ้บ่งประสบการณ์
ของบุคคลออกเป็น 2 ประเภทคือประสบการณ์ท่ีเน่ืองมาจากการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ (Physical Environment) และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการคิดหาเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ (Logical - Mathematical Environment) 
   3. การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social Transmission) เป็นประสบการณ์ท่ีบุคคลไดรั้บ
และเรียนรู้เม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัทั้งท่ีเป็นส่ิงแวดล้อมด้านบุคคลประเพณีและ
วฒันธรรมฯลฯ Piaget เช่ือวา่ประสบการณ์ทางสังคมท่ีบุคคลแต่ละคนไดรั้บจะส่งผลต่อพฒันาการ
ทางสติปัญญาของบุคคลนั้น 
   4. กระบวนการพฒันาสมดุล (Equilibration) เป็นกลไกในการปรับโครงสร้างความรู้ของ
บุคคลใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุลเม่ือบุคคลเกิดความขดัแยง้ทางความคิดบุคคลจะพยายามลดความขดัแยง้
ดงักล่าว โดยหาเหตุผลให้กบัความคิดท่ีขดัแยง้กนัหรือหาขอ้มูลเพิ่มเติมฯลฯกระบวนการพฒันา
สมดุลจึงเป็นกระบวนการก ากบัตนเอง (Self-regulation) ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและท าให้เกิดภาวะ
สมดุลระหวา่งโครงสร้างความรู้เดิมกบัขอ้มูลท่ีรับรู้ใหม่ 
 จากแนวคิดของ Piaget  ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่าบุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการ
เรียนรู้แตกต่างกนัดงันั้นการจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ 
และความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นต่างๆ  ของแต่ละบุคคลดว้ยซ่ึง (Brainerd, 1978; อา้งถึงใน 
Driscoll, 1994: 195-198) ไดเ้สนอแนวทางในการน าแนวคิดของ Piaget  ไปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนไวส้รุปไดด้งัน้ี 
 1.  จดัส่ิงแวดลอ้มของการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกิจกรรมการเรียนของนกัเรียนโดยให้นกัเรียน
เรียนรู้จากการกระท าของตนเอง 
 2  ใชก้ลยุทธ์การสอนท่ีส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนและการเจรจาต่อรองทางสังคม
ในการแกปั้ญหา 
 3. ใชก้ลยทุธ์การสอนท่ีท าให้นกัเรียนเกิดความขดัแยง้ทางความคิดและรับรู้เก่ียวกบัความ
ขดัแยง้ทางความคิดนั้น 
 4.2  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Vygotsky (1978) แนวคิดของ Vygotsky  เป็น
พื้นฐานส าคญัของการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ทางสังคม (Social Constructivism) Vygotsky
เช่ือวา่องคป์ระกอบส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคลคือการสร้างส่ือกลาง (Mediation) และ
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การมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ทางสังคมและวฒันธรรมตามแนวคิดของ Vygotsky บุคคลสามารถ
สร้างกระบวนการจ าส่ิงท่ีตนเองรับรู้ไดโ้ดยใชส้ัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีเป็นขอ้ตกลงทางสังคม
และถูกถ่ายทอดมาทางวฒันธรรมเช่นภาษากิริยาท่าทางสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ฯลฯเป็นส่ือกลาง 
(Mediator) ให้ระลึกถึงส่ิงนั้นๆ ได้ซ่ึงความจ าของบุคคลน้ีจะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกและ
กระบวนการคิดของเขาเม่ือรับรู้ส่ิงเร้าใหม่นอกจากน้ีVygotskyยงัได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัโดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมวา่
ช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลการช่วยเหลือและช้ีแนะจากผูท่ี้มีความช านาญ
มากกว่าจะท าให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ด้วยตนเองได้ประสบการณ์จากการ
แกปั้ญหาดงักล่าวจะท าใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้และสามารถแกปั้ญหานั้นไดโ้ดยล าพงั ในเวลาต่อมา
ซ่ึงVygotskyเรียกการเรียนรู้ลกัษณะน้ีวา่ สแกฟโฟล์ดิง (Scaffolding) เปรียบเสมือนหลกัหรือฐาน
เช่ือมโยง และน าไปสู่การเรียนรู้ในอีกเร่ืองหน่ึง เพื่อการเรียนรู้นั้นประสบผลส าเร็จ (Vygotsky, 
197: 86-87 ; Gredler, 1997: 239-241)  

เม่ือบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัและรับรู้ส่ิงเร้าบางอยา่งเขาจะเช่ือมโยงส่ิงท่ี
รับรู้นั้นกบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่พฤติกรรมของบุคคลไม่ไดเ้กิดจากการรับรู้ส่ิงเร้าแต่เกิดจากการคิด
พิจารณาอย่างรอบคอบของบุคคลนั้นการเรียนรู้ตามแนวคิดน้ีจึงเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กับ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัโดยอาศยัส่ือกลางทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

 ในดา้นการเรียนรู้ของบุคคล Vygotskyไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาขอบเขตของการ
เรียนรู้ไว ้(Zone of Proximal Development) สรุปไดว้า่นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการ
เรียนรู้ของตนเองข้ึนไดด้ว้ยการรับค าช้ีแนะหรือท างานร่วมกบัผูท่ี้มีความช านาญเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ 
มากกว่า Vygotsky อธิบายการพฒันาขอบเขตของการเรียนรู้ว่าเป็นการลดช่วงห่างระหว่างระดบั
พฒันาการทางสติปัญญาท่ีนกัเรียนมีอยู่ในขณะนั้นซ่ึงดูไดจ้ากปัญหาท่ีนกัเรียนสามารถแกไ้ดด้ว้ย
ตนเองกบัระดบัศกัยภาพทางสติปัญญาของนกัเรียนซ่ึงดูไดจ้ากปัญหาท่ีนกัเรียนไม่สามารถแกไ้ด้
โดยล าพงัแต่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ถ้าได้รับการช้ีแนะและได้ร่วมงานกบัผูใ้หญ่หรือเพื่อนท่ีมี
ความช านาญมากกว่าการได้ร่วมงานหรือได้รับการช้ีแนะจากผูท่ี้มีความช านาญมากกว่าช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถแกปั้ญหานั้นไดด้ว้ยตนเองในเวลาต่อมา (Vygotsky, 1978: 86-
87; Driscoll, 199: 224-239) 
 จากแนวคิดการพฒันาขอบเขตของการเรียนรู้น้ี Vygotsky เนน้การพฒันาความสามารถใน
การเรียนรู้ของนกัเรียนโดยการรับค าช้ีแนะและการร่วมงานกบัผูท่ี้มีความช านาญเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ 
มากกวา่ซ่ึงก็คือ การให้ Scaffolding แก่ผูเ้รียน และการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) จึง
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เป็นกลยุทธ์ส าคญัท่ีนักการศึกษาน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนตามแนวการสร้างความรู้  
(Renshaw, 1999: 13) ไดเ้สนอแนวทางในการน าแนวคิดการพฒันาขอบเขตของการเรียนรู้ส าหรับ
ครูน าไปใชใ้นการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไวส้รุปไดด้งัน้ี 

1. ส่ิงท่ีผูเ้รียนท าไดใ้นปัจจุบนัดว้ยความช่วยเหลือและช้ีแนะจากครูผูป้กครองและ
เพื่อนเขาจะท าส่ิงเหล่านั้นไดด้ว้ยตนเองในอนาคต 

2. การเจริญเติบโตและการพฒันาเป็นการเปล่ียนแปลงจากการควบคุมและช้ีแนะจาก
ภายนอกมาเป็นการก ากบัและช้ีแนะจากภายในตนเอง 

3. การสอนเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนคิดใหม่ท าใหม่และ
สัมผสักบัความรู้สึกใหม่ๆ 

4. ครูท่ีมีประสิทธิภาพจะค านึงถึงขั้นพฒันาการต่อไปของนกัเรียนและจดัการเรียน
การสอนท่ีมุ่งส่งเสริมใหน้กัเรียนไปถึงขั้นพฒันานั้น 
 จากการศึกษาทฤษฎีของ Piaget และ Vygotsky พบวา่ทั้ง 2 ท่านมีมุมมองเก่ียวกบัการเรียนรู้
แตกต่างกนัคือ Piaget อธิบายการเรียนรู้ในแง่ของกระบวนการซ่ึงเกิดข้ึนภายในตวัของบุคคลวา่เม่ือ
บุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มแลว้บุคคลจะเกิดการเรียนรู้อยา่งไรการพฒันากระบวนการทาง
ปัญญาและความคิดของบุคคลเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร Piaget เนน้ใหเ้ห็นถึงความส าคญัของประสบการณ์
ใหม่กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่ขณะท่ี Vygotsky มองการเรียนรู้ว่าเกิดจากการปฏิสัมพนัธ์กนัทางสังคม
โดยอาศยัส่ือกลางทางวฒันธรรมท่ีมนุษย์สร้างข้ึนการช่วยเหลือด้วยการช้ีแนะและการท างาน
ร่วมกบัผูท่ี้มีความช านาญมากกวา่จะช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนได ้ Piaget  
และ Vygotsky มีความเห็นท่ีคลา้ยๆ กนัว่าประสบการณ์หรือความรู้เดิมของนักเรียนและการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัต่อพฒันาการทางสติปัญญาของนกัเรียนการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนจึงตอ้งค านึงถึงความพร้อมและประสบการณ์เดิมของนกัเรียนเป็นส าคญั 

ในช่วงเวลาท่ีผา่นมามีนกัวิชาการและนกัการศึกษาให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเองหลายท่าน ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง  มีแนวคิดของนกัวชิาการและนกัการศึกษาท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

Underhill  (1991) ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองวา่ เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ี
เช่ือวา่การเรียนรู้เกิดจากการกระท าของตนเอง (Theory  of  Active  Knowing) ซ่ึงมีแนวคิดหลกัวา่บุคคล
เรียนรู้โดยอาศยัปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อม ด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกนัโดยอาศยัประสบการณ์เดิม 
โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูแ่ละแรงจูงใจภายในเป็นพื้นฐานมากกวา่อาศยัแต่เพียงการรับขอ้มูลจาก
ส่ิงแวดล้อมหรือจากการรับการสอนจากภายนอกเท่านั้น การจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งท าให้
ผูเ้รียนเกิดความขดัแยง้ทางปัญญา (Cognitive Conflict) ท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลเผชิญกบัสถานการณ์ท่ี
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เป็นปัญหาหรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการไตร่ตรอง (Reflection) และ
น าไปสู่การสร้างโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Restructuring) ท่ีได้รับการตรวจสอบทั้งจาก
ตนเองและผูอ่ื้นว่าสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีอยู่ในกรอบโครงสร้างนั้นไดแ้ละเป็นพื้นฐานส าหรับ
โครงสร้างใหม่ต่อไป 

Glasersfeld (1995: 3-8) ไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัท่ีท าให้ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง (Constructivism) ต่างจากทฤษฎีทางปัญญาอ่ืนๆ คือ ความเช่ือเก่ียวกบัความรู้วา่เป็นการปรับ
ความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในโลกของความเป็นจริง นอกจากน้ี ความรู้และการสร้างความหมาย
เก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียนนั้น ผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งสร้างโครงสร้างความคิดรวบยอดเอง ดงันั้น แมผู้เ้รียนจะ
เขา้ใจความหมายของส่ิงเดียวกนัและแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์กนั ผูเ้รียนแต่ละคนไม่
สามารถน าความรู้ของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง แต่ตอ้งท าความเขา้ใจและสร้างโครงสร้างความคิด
รวบยอด (Conceptual Construct) ข้ึน ดงันั้น โครงสร้างความคิดของแต่ละคนแมจ้ะเป็นเร่ือง
เดียวกนัแต่ก็ไม่เหมือนกนัทีเดียว 

Fosnot (1996) ได้อธิบายเก่ียวกบัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองว่า 
ความรู้เป็นส่ิงชัว่คราวมีการเปล่ียนแปลงไดแ้ละมีการพฒันาอาศยัส่ือกลางทางสังคมและวฒันธรรม
ส่วนการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีสามารถควบคุมได้ด้วยตนเองโดยต้องต่อสู้กับความขดัแยง้
ระหว่างความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ท่ีแตกต่างกบัความรู้เดิมซ่ึงเป็นการสร้างความรู้ใหม่โดยมีหวัใจ
ส าคญั 4 ขอ้ คือ 

 1. ความรู้ คือ รูปธรรมท่ีสร้างโดยผูเ้รียน ผูซ่ึ้งเอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียน 
 2. ความรู้ คือ สัญลกัษณ์ท่ีสร้างโดยผูเ้รียน ผูซ่ึ้งสร้างบทบาทการแสดงออกดว้ยตวัเอง 
 3. ความรู้ คือ สังคมท่ีถูกสร้างโดยผูเ้รียน ผูซ่ึ้งคอยส่งความหมายท่ีสร้างข้ึนสู่บุคคลอ่ืน 
 4. ความรู้ คือ เหตุผลท่ีถูกสร้างโดยผูเ้รียน ผูซ่ึ้งพยายามอธิบายส่ิงท่ียงัไม่เขา้ใจทั้งหมด 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักวิชาการและนักการ
ศึกษาหลายท่าน ผู ้วิจ ัยได้สัง เคราะห์แนวคิดหลักของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) ไดด้งัตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12 การสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) 
Underhill (1991) Glasersfeld (1995) Fosnot (1996) ผลการสังเคราะห์ 

ทฤษฎีการสร้างความรู้
ดว้ยตนเองวา่ เป็นทฤษฎี
การเรียนรู้ท่ีเช่ือวา่การ
เรียนรู้เกิดจากการกระท า
ของตนเอง (Theory  of  
Active  Knowing) ซ่ึงมี
แนวคิดหลกัวา่บุคคล
เรียนรู้โดยอาศยั
ปฏิสมัพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยวิธีการ
ท่ีแตกต่างกนัโดยอาศยั
ประสบการณ์เดิม 
โครงสร้างทางปัญญาท่ี
มีอยูแ่ละแรงจูงใจ
ภายในเป็นพ้ืนฐาน
มากกวา่อาศยัแต่เพียง
การรับขอ้มูลจาก
ส่ิงแวดลอ้มหรือจาก  
การรับการสอนจาก
ภายนอกเท่านั้น                 
การจดัการเรียนการสอน
จึงตอ้งท าใหผู้เ้รียนเกิด
ความขดัแยง้ทางปัญญา 
(Cognitive Conflict)ท่ี
เกิดจากการท่ีบุคคล
เผชิญกบัสถานการณ์ท่ี 

ทฤษฎีการสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง ต่างจาก
ทฤษฎีทางปัญญาอ่ืนๆ 
คือ ความเช่ือเก่ียวกบั
ความรู้วา่เป็นการปรับ
ความรู้ท่ีเกิดจาก                
การเรียนรู้ในโลกของ           
ความเป็นจริง นอกจากน้ี 
ความรู้และการสร้าง
ความหมายเก่ียวกบัส่ิงท่ี
เรียนนั้น ผูเ้รียนแต่ละคน
ตอ้งสร้างโครงสร้าง
ความคิดรวบยอดเอง 
ดงันั้น แมผู้เ้รียนจะเขา้ใจ
ความหมายของส่ิง
เดียวกนัและแลกเปล่ียน
ความคิดและ
ประสบการณ์กนั ผูเ้รียน
แต่ละคนไม่สามารถน า
ความรู้ของผูอ่ื้นมาเป็น
ของตนเอง แต่ตอ้งท า
ความเขา้ใจและสร้าง
โครงสร้างความคิดรวบ
ยอด (Conceptual 
Construct) ข้ึนดงันั้น 
โครงสร้างความคิดของ 

การเรียนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองวา่ ความรู้เป็นส่ิง
ชัว่คราวมีการ
เปล่ียนแปลงไดแ้ละมี
การพฒันาอาศยั
ส่ือกลางทางสังคมและ
วฒันธรรมส่วน                  
การเรียนรู้เป็น
กระบวนการท่ีสามารถ
ควบคุมไดด้ว้ยตนเอง
โดยตอ้งต่อสูก้บัความ
ขดัแยง้ระหวา่งความรู้
เดิมกบัความรู้ใหม่ท่ี
แตกต่างกบัความรู้เดิม
ซ่ึงเป็นการสร้างความรู้
ใหม่โดยมีหวัใจส าคญั 
4 ขอ้ คือ 
1. ความรู้ คือ รูปธรรม
ท่ีสร้างโดยผูเ้รียน ผูซ่ึ้ง
เอาใจใส่กระตือรือร้น
ในการเรียน 
2. ความรู้ คือ 
สญัลกัษณ์ท่ีสร้างโดย
ผูเ้รียน ผูซ่ึ้งสร้าง 

แนวคิดหลกัของ
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง 
คือ 
1.  การเรียนรู้เป็น
กระบวนการท่ี
เกิดข้ึนภายใน
ผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้าง (Construct) 
ความเขา้ใจในส่ิงท่ี
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.  การเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ข้ึนกบัความรู้
เดิมและความเขา้ใจ
ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
3. การมีปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมมี
ความส าคญัต่อ              
การเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 12 การสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) (ต่อ) 
Underhill (1991) Glasersfeld (1995) Fosnot (1996) ผลการสังเคราะห์ 

เป็นปัญหาหรือมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น เพ่ือ
เป็นแรงจูงใจใหเ้กิดการ
ไตร่ตรอง (Reflection) 
และน าไปสู่การสร้าง
โครงสร้างทางปัญญา 
(Cognitive 
Restructuring) ท่ีไดรั้บ
การตรวจสอบทั้งจาก
ตนเองและผูอ่ื้นวา่
สามารถแกปั้ญหาต่างๆ 
ท่ีอยูใ่นกรอบโครงสร้าง
นั้นไดแ้ละเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับโครงสร้างใหม่
ต่อไป 

แต่ละคนแมจ้ะเป็นเร่ือง
เดียวกนัแต่กไ็ม่
เหมือนกนัทีเดียว 

บทบาทการแสดงออก
ดว้ยตวัเอง 
3. ความรู้ คือ สงัคมท่ีถูก
สร้างโดยผูเ้รียน ผูซ่ึ้งคอย
ส่งความหมายท่ีสร้างข้ึน
สู่บุคคลอ่ืน 
4. ความรู้ คือ เหตุผลท่ีถูก
สร้างโดยผูเ้รียน ผูซ่ึ้ง
พยายามอธิบายส่ิงท่ียงัไม่
เขา้ใจทั้งหมด 
 

 

 

 จากตารางท่ี 12 ผลการสังเคราะห์ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) ของ
(Underhill, 1991 ; Glasersfeld, 1995; Fosnot, 1996) สามารถสรุปเป็นแนวคิดของทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง คือ 1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง 
(Construct) ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง 2. การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความ
เขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและ 3. การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 

สรุปไดว้า่การเรียนรู้ดว้ยตนเองนั้นมาจากแนวคิดทฤษฎีตามปรัชญาสร้างสรรคค์วามรู้นิยม 
(constructivism) โดยมุ่งเนน้การเรียนรู้ท่ีเกิดจากฐานความรู้เดิมในดา้นของความเขา้ใจเดิมเช่ือมโยง
การเรียนรู้ใหม่ แลว้ลงมือปฏิบติั ประเมินขอ้เรียนรู้จากการปฏิบติั ดว้ยตวัผูเ้รียนเอง การเรียนรู้ดว้ย
ตนเองนั้นจะเน้นการเรียนรู้ของกระบวนการปัญญาจากการเช่ือมโยงประสบการณ์ การปฏิบติัเป็น
การเรียนรู้ใหม่  
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5. แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีอทิธิพลและส่งผลต่อการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
กลยุทธ์การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ของสถานศึกษาทุกแห่ง ประการท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การรู้จกัและเขา้ใจบริบททาง
สังคมท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ อนัประกอบดว้ย บริบททางการศึกษาท่ีจะตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นการจดัการศึกษาของโลก บริบทดา้นธรรมชาติของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นคนในยุคเจน
วาย (Generation Y) และเจนซี (Generation Z) ท่ีมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงสถานศึกษา ตอ้งท าความเขา้ใจ
และจดัหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัเด็กเหล่าน้ี รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งกลุ่ม Baby Boom และคนในยุค
เจนเอกซ์ (Generation X) ดว้ย 

นอกจากน้ี ยงัมีสถานการณ์ความอ่อนแอของสถาบนัครอบครัว ตลอดจนปัญหาการมี
เพศสัมพนัธ์ในวยัรุ่นท่ีเราตอ้งสร้างระบบคุณค่าท่ีถูกตอ้งให้กบัพวกเขาดว้ยผา่นกระบวนการเรียนรู้
ของหลักสูตรสถานศึกษา อีกทั้งบริบททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขา้มามีบทบาทต่อการ
จดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีจะมองขา้มไม่ได ้เพราะเป็นส่วนหน่ึงในทุกจงัหวะ
ของชีวิต อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญัมากท่ีสุดมาเป็นอนัดบัแรกก็คือเร่ืองของคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจะตอ้งเอาจริงเอาจงั ปลูกฝังให้กบัเด็กตั้งแต่วนัแรกท่ีมาโรงเรียนจนกระทัง่วนัสุดทา้ยท่ี
ส าเร็จการศึกษาออกไป ผา่นการเรียนรู้จากการเป็นตวัแบบท่ีดีของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริบทต่างๆ ท่ี
กล่าวมาจะเป็นขอ้มูลส าคญัส าหรับการก าหนดวิสัยทศัน์ของหลกัสูตรสถานศึกษา และส่งผลต่อไป
ยงัพนัธกิจจุดหมาย คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์รวมทั้งทุกกิจกรรมในหลกัสูตรซ่ึงจะไดข้ยายความ
ใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจมากข้ึนพอสังเขป ดงัน้ี  

5.1 ปัจจัยบริบททางด้านสังคม 
 ทิศทางการศึกษาในโลกยคุใหม่ 

  การศึกษาในโลกยุคใหม่ไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศ เม่ือวิเคราะห์เป็นภาพรวมจะ
พบวา่มีทิศทางในประเด็นต่อไปน้ี 

1. มีการปรับหลกัสูตร การเรียนการสอน ให้เหมาะสมกบัโลกอุตสาหกรรมท่ีสมดุล
ระหวา่งสังคมฐานความรู้กบัสังคมสมานฉนัท ์

2. ทุกส่วนเรียกร้องคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบใช้เทคโนโลยีช่วยสอน 
เทคโนโลยจีะไม่สามารถแทนท่ีครูได ้แต่ครูท่ีไม่มีเทคโนโลยจีะถูกแทนท่ีดว้ยครูท่ีมีเทคโนโลย ี

3. การท างานประสานเครือข่ายมากข้ึน 
4. การท างานมุ่งสานผลประโยชน์ท่ีลงตวั 

  แนวโนม้เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการศึกษายคุใหม่ 
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   ยุคปัจจุบนัเป็นยุคท่ีตอ้งใช้รูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบัความเขม้แข็ง
ของชุมชนและสังคมท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ สถานศึกษาไม่อาจลอยออกมาจากสังคมได้อีกต่อไป 
ดงันั้น แนวโนม้เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการศึกษายคุใหม่จึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. การพฒันาสถานศึกษาใหส้ามารถบริหารจดัการ 
2. สถานศึกษาเป็นรากฐานการสร้างชุมชนเขม้แขง็ โดยการจดัการเรียนการสอน

ในส่ิงท่ีเป็นปัญหา ความตอ้งการของชุมชน ส่งผ่านองค์ความรู้ ระบบคิด ระบบคุณค่า ตลอดจน
ค่านิยมจากเด็กไปยงัผูป้กครอง และน าภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในชุมชนเขา้มาสู่การจดัการเรียนการสอน
ใหก้บัเด็กสืบทอด และด ารงรักษาภูมิปัญญานั้นไวใ้หเ้ขม้แขง็ย ัง่ยนื 

3. การสร้างเครือข่ายมาช่วยสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นผูป้กครอง ผูน้ าชุมชนภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน องคก์รบริหารส่วนต าบล หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีจะมาช่วยสถานศึกษา ซ่ึงไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นเร่ืองของงบประมาณแต่เพียงอยา่งเดียว ยงัมีอีกหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีมีคุณค่าต่อการ
จดัการศึกษาอยูใ่นชุมชน ซ่ึงตอ้งใชร้ะบบการด าเนินการแบบชนะชนะ (Win-Win) ท่ีทุกฝ่ายไดรั้บ
ประโยชน์ร่วมกนั 
  โครงการ Millennium Project Development Goals (MPDG’s) ของสหประชาชาติ 
 ผลการวิจยัความเป็นไปไดก้ารศึกษาของเด็ก ก่อนถึง ค.ศ. 2030 (Future Education and 
Learning Possibilities by 2030) ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของรายงาน 2007 State of the Future ของ UN 
รายงานระบุถึงความเป็นไปไดก้ารเกิดข้ึนของ 19 ส่ิง ก่อน ค.ศ. 2030 มีเพียง 3 ส่ิง ใน 19 ส่ิง ท่ีมี
ความเป็นไปไดข้องการเกิดข้ึนต ่ากวา่ร้อยละ 50 ท่ีเหลือมีความเป็นไปไดอ้ยูร่ะหวา่งร้อยละ 50-80 

1) ความเป็นไปได ้การสร้างเน้ือหาความรู้และการเรียนรู้ดว้ย Web 17% เป็น Web ท่ีมี 
“ความฉลาด” สามารถตอบโตก้บัผูใ้ช้เพื่อสร้างเน้ือหาการเรียนรู้ไดอ้ย่างทนัที มีความเป็นไปได้
สูงสุดร้อยละ 80 

2) เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ E-learning การใชแ้บบจ าลอง ระบบการให้ความรู้
และการเรียนรู้อยา่งรวดเร็ว Web-based Learning (WBL) กิจกรรมต่างๆ เช่น 

- Chat room - Web board - E-mail 
- Search engine - Linkedin - Facebook 

3) เทคโนโลยกีารแพทยจ์ะช่วยพฒันาสมองเด็กดว้ยการใชส้ารเคมีพฒันาพนัธุกรรมให้
ฉลาดข้ึน 
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การเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงจะตอ้งร่วมมือกนัทั้งพ่อแม่ โรงเรียน และสังคมควร
เร่งด าเนินการพฒันาผูเ้รียนในประเด็นส าคญัต่างๆ เหล่าน้ี 

1) ความสามารถในการใช้ภาษาไทย เพื่อการส่ือสารท่ีแข็งแกร่งในดา้นการอ่าน เขียน 
พูด และความสามารถในการคิดท่ีเป็นระบบจะตอ้งเตรียมเด็กให้มีความแข็งแกร่งในภาษาแม่เด็กท่ี
โรงเรียนนานาชาติหรือ English Program ตอ้งเนน้เร่ืองความสามารถการใชภ้าษาไทยอยา่งจริงจงั 
มิฉะนั้น เด็กจะไม่มีภาษาแม่ คือ ขาดความสามารถทางภาษาไทย 

2) มีความรู้พื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์ สังคม หรือความรู้ฝังลึก (Deep Knowledge) จน
สามารถเรียนรู้ต่อยอดได ้

3) เสริมสร้างให้เด็กสนใจใคร่เรียนรู้ รักท่ีจะมีความรู้เพิ่มข้ึน รักการอ่าน และการ
คน้ควา้อยา่งต่อเน่ือง 

4) มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5) มีความคิดอยา่งเป็นระบบ เป็นเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร์ 
6) มีเขม็ทิศทางศีลธรรมท่ีแกร่ง ช้ีน าไปถูกทิศทางเสมอ 
7) มีทกัษะทางสังคม จิตอาสา มีวฒันธรรม รู้จกัความพอดีและกาลเทศะ ไม่กา้วร้าว ส่ิง

ดงักล่าวขา้งตน้ คือ เขา้ใจลกัษณะวฒันธรรมและโครงสร้างของสังคมไทย 
5.2 ปัจจัยบริบททางด้านกลุ่มเป้าหมาย (ผู้เรียน) 

  การแบ่ง Generation ตามสถานการณ์ของโลก ไดแ้ก่ Gen Baby Boomer, Gen X, Gen Y, 
Gen Z และ Gen Alpha แต่ละ Generation มีลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี 
Generation Baby boomer เกิดหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก าลงัเกษียณอาย ุรุ่นบุกเบิก ต่อสู้ด้ินรน 
Gen X อยูใ่นวยัท างาน อาย ุ30 – 49 ปี ต่อสู้ด้ินรน ไม่ชอบเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
Gen Y กา้วสู่วยัผูใ้หญ่ เป็นหน้ีสินไดง่้ายนิยมเครดิต ชอบความสะดวกสบาย 
Gen Z วยัรุ่น มีโลกเทคโนโลย ีมองโลกเป็นการแข่งขนั 
Gen Alpha วยัอนุบาล พอ่แม่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ท่ีเรียกวา่เป็นกนัมากในสังคมทุนนิยม 
  ลกัษณะ Gen Alpha เป็นเด็กรุ่นใหม่ เก่ง เรียนรู้ไดเ้ร็ว คุน้เคยกบัเทคโนโลยีมาก ใช ้Social 
media ในการ Update ขอ้มูลต่างๆ น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนรู้และการท างาน แต่มกัไม่อดทน 
ไม่ตรงเวลา รักอิสระ ขาดทกัษะทางสังคม ลืมรากเหงา้ มีสังคมอากาศของตนเอง 
  ผูส้อนยุคใหม่จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้และท าความเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนยุค Gen Alpha
เพื่อใหส้ามารถพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ และมีความสุขกบัการใชชี้วิตอยูก่บัเด็กรุ่นใหม่ท่ีมี
ความแตกต่างจากเดิม 
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 ลกัษณะนิสัยของคน Generation Y, Z และ Alpha 
คนยุค Generation Y และ Generation Z มีลกัษณะนิสัยเฉพาะตวั ซ่ึงจะตอ้งวิเคราะห์

เช่ือมโยงไปสู่การออกแบบหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
1) มีชีวติอยูก่บัปัจจุบนั (Here and Now) 
2) กลา้ท่ีจะรับผดิชอบในส่ิงท่ีท า (Accountability) 
3) ชอบตั้งค  าถาม มีสไตลท่ี์เปล่ียนแปลงเร็ว 
4) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเห็นความส าเร็จของตนเอง และคาดหวงัให้คนอ่ืนเห็นความส าคญั

ของตน มีความคาดหวงัในการท างานสูง 
5) มีความรับผดิชอบในภารกิจของตนเองอยา่งชดัเจน 
6) คิดวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในทีม 
7) มีการวดัผลงานอย่างเป็นระบบ มีเกณฑ์การวดัท่ีชดัเจน และมีผลการประเมินท่ีเป็น

รูปธรรม 
8) ชอบความหลากหลาย และส่ิงท่ีทา้ทาย ชอบการท างานกบัคนท่ีมีความแตกต่าง เช่น 

การท างานกบัชาวต่างชาติ 
9) มีความเป็นตวัของตวัเองสูง ชอบเรียนรู้โดยการปฏิบติัมากกวา่ทฤษฎี 
10) เป็นคนคิดนอกกรอบไม่ชอบท าอะไรเป็นล าดบัขั้นตอนแต่เนน้ผลส าเร็จของงาน 
11) มีลกัษณะอ่อนไหวง่าย มีความคาดหวงัสูง อยู่ร่วมกบับุคคลท่ีมีความเขา้ใจและรับรู้

ความรู้สึกของตน เช่น การชมเชย การเสริมแรง 
12) มีอตัราการออกจากงานสูง เน่ืองจากตอ้งการใชศ้กัยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ีให้กบั

องคก์รหรือหน่วยงาน 
 การศึกษาเพ่ือการเปลีย่นแปลง (Transform Education) 

การเรียนรู้ยุคใหม่ เน้นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเป็นนกัคิด นกัปฏิบติั การวิจยั นวตักรรม
สร้างสรรคจึ์งจะเกิด 

พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะการรู้คิดและจิตส านึกท่ีดี (Cognition and Mindfulness) โดยใช ้
Cognitive coaching, Power Question ดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 

- ไม่ควรหา้ม คอยสังเกตพฤติกรรม เอาใจใส่ดูแลอยูใ่กล้ๆ  
- รับฟัง เป็นผูฟั้งท่ีดี รับฟังปัญหา และเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 
- ยอมรับความสามารถ ใหค้วามไวว้างใจ พร้อมสนบัสนุน เพื่อใหผู้เ้รียนใชชี้วติท่ีถูกตอ้ง 
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ต้นทุนชีวติ 

พลงัครอบครัว 

พลงัปัญญา 

พลงัเพื่อน 

พลงัชุมชน, ภูมิปัญญา 

การใช้ทักษะชีวติ 

จิตส านึกท่ีดี 

ทกัษะการรู้คิด 

ทกัษะทางสงัคม 

Coaching 

Power questions 

Creative based - learning 

Research based - learning 

Problem - based learning 

Technology - based learning 

Scaffolding 

 กระบวนทศัน์การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ส าหรับผู้เรียนทีเ่ป็น Gen X, Y, Alpha 
มุ่งเน้นการพฒันาส่งเสริมและกระตุน้ตน้ทุนชีวิตของผูเ้รียน โดยใช้วิธีการโคช้ท าให้เกิด

การใชท้กัษะชีวติ ดงัภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11  กระบวนทศัน์การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผูเ้รียนท่ีเป็น Gen X, Y, Alpha 
ท่ีมา: วิชัย วงษ์ใหญ่., (2559).  ศูนย์ผู้น านวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้. เข้าถึงเม่ือ 6 
พฤศจิกายน. เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.curriculumandlearning.com/ 

การเปล่ียนแปลงของการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติของผูเ้รียนจาก 
Gen X, Y มาเป็น Gen Y, Alpha มีหลายประการท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผูส้อนควรเรียนรู้และเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม การจดัการเรียนรู้ เพื่อใหส้ามารถตอบโจทยธ์รรมชาติของผูเ้รียนได ้ดงัน้ี 
Gen X, Y  Gen Z, Alpha 
   

หนงัสือเรียน  ส่ือเคล่ือนไหว, ส่ือออนไลน์ 
   

การสอน  การโคช้ 
   

เน้ือหาสาระ  กระบวนการเรียนรู้ 
   

หลกัสูตรเป็นส าคญั  ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
   

ปิดหนงัสือสอบ  เปิดหนงัสือตอบ 
   

เรียนรายบุคคล  เรียนรู้ร่วมกนั 
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 การท างานกบัคน 4 รุ่นทีส่มดุล 
คนยุค Generation Y และ Generation Z และ Alpha มกัจะให้ความส าคญักบัความสมดุล

ชีวติการท างาน และชีวติส่วนตวัเป็นอนัดบัหน่ึง (work-life balance) 
เพื่อให้คนทั้งส่ีรุ่นอยู่ร่วมกบัเด็กยุค Generation Y ได้อย่างดีนั้น จะตอ้งปรับวิธีคิดและ

วธีิการท างานแบบอาสา (ASSA) ใหม้ากข้ึน 
 A : Advice ใหค้  าแนะน า 
 S : Service ใหก้ารบริการ 
 S : Support ใหก้ารสนบัสนุน 
 A : Assist ใหก้ารช่วยเหลือ 
ชีวติกบัความเร็ว 
สังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากขีดจ ากดัทางดา้นเวลา ความทนัสมยั

ของเทคโนโลยี และภาวะทางเศรษฐกิจ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ส่งผลเก้ือกูลต่อมนุษย์ให้มีความ
สะดวกสบายมากข้ึน ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีธรรมาภิบาล ส่ิงเหล่าน้ีลว้นก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ (New Knowledge) แนวคิดใหม่ (New Concept) ประสบการณ์ใหม่ (New Experience) แบบ
ปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ทกัษะใหม่ (New Skill) และเจตคติใหม่ (New Attitude) และปัจจุบนัการ
จูงใจภายใน (Inner Motivation) ใหผ้ลต่อการเรียนรู้และการท างานมากกวา่การใชอ้  านาจ 

เด็กหนีเรียนและเบ่ือการเรียน มีสาเหตุดังต่อไปนี ้
1. เบ่ือโรงเรียน 
2. เรียนหนกั 
3. เรียนเครียด 
4. สอนแต่ทฤษฎี 
5. ไม่ไดท้  าในส่ิงท่ีน่าสนใจ 
6. อยากหาท่ีสบายใจ 
7. ครูยุง่กบัทรงผม 
8. ไม่ไดท้  าการบา้น เขา้ไปจะถูกตี 
9. มีงานบุญท่ีโรงเรียน ไม่ไดน้ าของไปท าบุญ 
10. โรงเรียนมีกิจกรรม เลยออกมาได ้
11. ป่วยเป็นไขมี้อุณหภูมิสูงกลบับา้นก็ไม่มีใครอยู ่
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ความต้องการของผู้เรียน 
1. อยากใหป้รับการเรียนการสอน 
2. ใหเ้รียนเน้ือหานอ้ยลง 
3. มีเวลาท ากิจกรรม 
4. มีเวลาใหคิ้ด ไดค้น้ควา้ 
5. ไดท้ดลอง ไดท้บทวน 
6. ไดท้  าในส่ิงท่ีอยากคิดอยากท างานมากข้ึน 
คุณค่าร่วมสมัย 
ส่ิงท่ีจะตอ้งปลูกฝังให้กบัผูเ้รียนเพื่อป้องกนัปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน คือ ระบบ

คุณค่าท่ีถูกตอ้งดีงาม ส่ิงท่ีเป็นปัญหา คือ ระบบคุณค่าท่ีไม่พึงประสงคใ์นสังคมไทยปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
1. ระบบคุณค่าของสังคมก าลงัประสบปัญหา 
2. หนุ่มสาวร่วมสมยัใหคุ้ณค่ากบัการมีเงิน มากกวา่การมีคุณธรรม 
3. หลายคนเขา้ใจวา่เงินเป็นส่ิงเดียวกบัความสุข 
4. ยกยอ่งสยบยอมผูมี้อ านาจมากกวา่ผูมี้ธรรม 
5. ไม่เขา้ใจวา่ชีวติน้ีเกิดมาท าไม และจะตายอยา่งไร 
6. อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเป็นเพียงผูบ้อกความรู้ให้กบัผูเ้รียนส าหรับไปท ากิจกรรม

เก่ียวกบัเร่ืองเงิน ไม่อาจเป็นผูน้ าทางจิตวญิญาณได ้
7. ผูช้  านาญทั้งหลายก็ช านาญอยูเ่ร่ืองเดียว แต่ยงัไม่เขา้ใจ และไม่เรียนรู้อีกหลายเร่ือง 
5.3 ปัจจัยบริบททางด้านเทคโนโลย ี

  ปรัชญาการท างานของ Google 
1. เอาใจใส่ลูกคา้อยา่งเตม็ท่ี 
2. ใหท้  าในส่ิงท่ีตนเองถนดัเตม็พลงัความสามารถ 
3. ท างานใหเ้ร็วดีกวา่ท างานชา้ 
4. ส่ิงใดท่ีลูกคา้บอกเป็นเสียงเดียวกนั สามารถน ามาเป็นมูลค่าเพิ่ม 
5. การคิดสร้างสรรค ์ไม่ตอ้งมานัง่ท างานท่ีโตะ๊เสมอ 
6. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยท่ีเราไม่ท าในส่ิงท่ีผดิศีลธรรม 
7. ขอ้มูลมีอยูม่ากมาย มีทางออก ทุกปัญหาพยายามแกปั้ญหา มุมมองท่ีแตกต่างไป 
8. ขอ้มูลอยูท่ี่ทัว่โลก ประเทศท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้กนั

ได ้ไม่มีพรมแดน การท างานท าดว้ยสมองและการสร้างสรรค ์
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9. เอาจริงเอาจงัได้โดยเราไม่ต้องสร้างบรรยากาศท่ีท างานท่ีบีบบงัคบั บรรยากาศท่ี
สบายๆ เป็นตวักระตุน้ดึงศกัยภาพของตนเองออกมา 

10. ส่ิงท่ีดีท่ีสุดอาจไม่เพียงพอ มนุษยส์ามารถท าส่ิงท่ีดีข้ึน ท าให้เกิดนวตักรรมการท างาน
ท่ีสร้างสรรคแ์ละแปลกใหม่ 

วฒันธรรมองค์กรของ Google 
Google มีโครงการท่ีเรียกวา่ 20% Project ซ่ึงกระตุน้ให้พนกังานใช้เวลา 20% ของการ

ท างานไปท าในส่ิงท่ีตวัเองคิดวา่มีประโยชน์ต่อองคก์ร 
1. โครงการน้ีเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามสามารถ และจินตนาการแบบไม่จ  ากดั 
2. เป็นส่ิงดึงดูดใหค้นเก่งๆ ไวไ้ด ้ไม่ตอ้งอึดอดักบัระบบบริหารท่ีเป็นรูปแบบมากเกินไป 
3. Silicon Valley ท่ีมีวฒันธรรมการท างานแบบ College Dorm สองค าท่ีใช้มากท่ี 

Google คือ Scale กบั Monetize 
4. ส่ิงท่ีจะท าตอ้งไดใ้นแง่ของขนาด ซ่ึงหมายถึงมีคนจ านวนมากอยากใชแ้ละส่ิงท่ีตามมา

คือ ส่ิงนั้นตอ้งไดเ้งิน 
ลกัษณะเด่นของ Google คือ การคน้หาวิธีการของ Google ค่อนข้างฉลาดและเป็น

เอกลกัษณ์ 
1. จะไม่มี Banner โฆษณาปรากฏบนหนา้จอ 
2. ประการส าคญั คือ ความคิดในการผสมผสานความตอ้งการของผูค้ ้นหา กบัความ

ตอ้งการของผูอ้ยากขายสินคา้หรือบริการ จึงออกมาในรูปของการลิสตร์ายช่ือ Sponsor Word 
วฒันธรรม STEP/UP ของ Mcdonald 
Mcdonald มีเป้าหมายเพื่อหลอมรวมผูกพนัพนกังานให้เป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์รมีหลกัการ 

3 อยา่ง 
1. ท าอยา่งไรให้พนกังานมีความสุข พนกังานรู้สึกดีกบัองคก์รมากเท่าไรก็จะพูดถึงดว้ย

ความช่ืนชม (Say) 
2. ท าอยา่งไรใหพ้นกังานอยูก่บัเราไปนานๆ พอยิง่อยูก่็ยิง่รัก ไม่อยากจากไปไหน (Stay) 
3. ช่วยสร้างความส าเร็จให้ธุรกิจด้วยกัน จะกลายเป็นความมุ่งมัน่อย่างแรงกล้าท่ีจะ

ท างานเพื่อใหอ้งคร์วมประสบความส าเร็จ (Strive) 
STEP UP 

S : ท างานใหส้นุก (Sanook at Work) 
T : ร่วมกนัพาไปขา้งหนา้ (Team to Win) 
E : พิชิตใจลูกคา้ (Exceed Customer Expectation) 
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P : เห็นคุณค่าพฒันาคน (People) 
U : ปฏิบติัตนเสมือนเจา้ของ (Ultimate Ownership) 
P : เม่ือครองความเป็นหน่ึง (Passion to Win) 

Social Media 
แหล่งเรียนรู้สารสนเทศจาก web blog สารสนเทศแต่ละประเภทน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และจดัการความรู้ สร้างความรู้ใหม่ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั (Real Time) แต่ละกลุ่ม
อาชีพ เช่น Social Media ของ Google, 3G, Wi-Max เบอร์เดียวทุกระบบ หรือสิทธิการคงหมายเลข, 
Smart TV คือ การหลอมรวมเทคโนโลยี (Technology Convergent) ระหวา่งโทรทศัน์กบั Internet 
สามารถใช ้TV เขา้ถึง Internet ได ้และชมโทรทศัน์ได ้รวมทั้ง Smart Phone, Tablet, Smart Device 
มีความสามารถในการเช่ือมต่อมากยิง่ข้ึน สามารถเขา้ถึง Internet และ Social Media ไดทุ้กเวลาและ
สถานท่ี 

บทบาทใหม่ของส่ือ 4C 
1) C : Communication การส่ือสารออนไลน์ในลกัษณะ Real Time 
2) C : Community การสร้างเครือข่ายทางสังคม Social Network การใช ้Hi5, Facebook 
3) C : Commerce การตลาดในชีวิตจริง สามารถท าธุรกรรมทาง Internet การหกัเงินทาง 

Internet True Money การใชเ้งินผา่นมือถือ ช่องทางการจ่ายเงิน 
4) C : Content มีสาระและเร่ืองราวใหดู้ในลกัษณะ Interactive Online ความบนัเทิง เพลง 

AF3 AF4 ดูกีฬา ฟุตบอลทางมือถือ Media เขา้กบั Life Style มีประมาณ 9 ลา้น 7 แสนคน 
ทวติเตอร์ (Twitter) เฟสบุคส์ (Facebook) 
Facebook : มาจากฐานคิดของคนท่ีตอ้งการแชร์รูปและความคิดเห็นบางเร่ืองกบัเพื่อนผูรู้้ใจ 

หรือคนใกลต้วัสามารถตอบโจทยธ์รรมชาติของคนอยากรู้อยากเห็นสนใจเร่ืองเพศตรงกนัขา้ม เช่น 
เขามีแฟนหรือยงัชอบคนแบบไหน ความเท่ห์ อินเทรนด์ พยายามตอบโจทยก์ารส่ือสารของคนใน
รูปแบบไม่ว่าการแชท การส่งขอ้ความแบบ Inbox ท่ีมีลกัษณะคล้าย E-mail สะดวก รวดเร็ว มี
รูปแบบท่ีกระชบั ทา้ทายผา่น Wall Post การ Tag รูป และอ่ืนๆ เป็นศูนยก์ลางการเช่ือมโยงผูค้น 

Facebook ช่วยความจ า Twitter ลดความฉลาด ชุมชนออนไลน์ การเขา้ไปใชง้านแต่ละคร้ัง
ใน Facebook นกัท่องเวปตอ้งใชค้วามคิด ความจ าหลายส่วนในการเรียบเรียงขอ้มูลข่าวสารจ านวน
มาก ส่วนทวติเตอร์มีขอ้มูลใหม่หลัง่ไหลเขา้มาตลอดทุกวินาที ส่งผลให้ผูใ้ชง้านไม่มีโอกาสคิด ตริ
ตรอง หรือจดัการกบัขอ้มูลท่ีปรากฏให้เป็นระเบียบ การนัง่ดู โทรทศัน์นานๆ ก็มีส่วนเพิ่มความ
เส่ียงกลายเป็นโรคสมาธิสั้น 
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วธีิหาความสุขบนอนิเทอร์เน็ต 
1. ช่ืนชมกบัความงามธรรมชาติบนเน็ต 
2. พรรณนาความงามของงานศิลปะ 
3. มีความสุขกบัการแสวงหาความรู้ 
4. สะสมภาพ ภาพความรู้ 
5. เก็บค าคม 

Website โหลดต าราเรียนฟรีทัว่โลก 
1. Bookboon.com 
2. Openstaxcollege.org 
3. Collegeopentextbooks.org 
4. Saylor.org/books 
5. Intechopen.com 
6. Freebooks4doctors.com 
7. Freetechbooks.com 

ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที ่21 
โลกศตวรรษท่ี 21 ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีทกัษะท่ีส าคญั 3 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
1. ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) ประกอบดว้ย 

1.1 ทกัษะการคิดวจิารณญาณและการแกปั้ญหา 
1.1.1 ทกัษะการใหเ้หตุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.1.2 ทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ 
1.1.3 ทกัษะการตดัสินใจ 
1.1.4 ทกัษะการแกปั้ญหา 

1.2 ทกัษะการส่ือสารและการมีส่วนร่วม 
1.2.1 ทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.2.2 ทกัษะการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน 

1.3 ทกัษะการคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
1.3.1 ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์
1.3.2 ทกัษะการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์
1.3.3 ทกัษะการประยกุตใ์ชน้วตักรรม 
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2. ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information Media and Technology 
Skills) ประกอบดว้ย 
2.1 ทกัษะการรู้ขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศ 

2.1.1 ทกัษะการเขา้ถึงและประเมินขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศ 
2.1.2 ทกัษะการใชแ้ละบริหารขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศ 

2.2 ทกัษะการรู้ดา้นส่ือ 
2.2.1 ทกัษะการคิดวเิคราะห์ส่ือ 
2.2.2 ทกัษะการสร้างสรรคส่ื์อ 

2.3 ทกัษะการรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
2.3.1 ทกัษะการประยกุตเ์ทคโนโลยอียา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ทกัษะชีวติและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบดว้ย 
3.1 ทกัษะความยดืหยุน่และการปรับตวั 

3.1.1 ทกัษะการปรับตวัสู่การเปล่ียนแปลง 
3.1.2 ทกัษะความยดืหยุน่ 

3.2 ทกัษะการริเร่ิมและการน าตนเอง 
3.2.1 ทกัษะการจดัการกบัเป้าหมายและเวลา 
3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย โดยปราศจากการควบคุมสั่งการ 
3.2.3 ทกัษะการเรียนรู้โดยการน าตนเอง 

3.3 ทกัษะทางสังคมและวฒันธรรม 
3.3.1 ทกัษะการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
3.3.2 ทกัษะการปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลาย 

3.4 ทกัษะการสร้างผลผลิตและส านึกความรับผดิชอบ 
3.4.1 ทกัษะการจดัการโครงการ 
3.4.2 ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลผลิต 
3.4.3 มีส านึกความรับผดิชอบ 

3.5 ทกัษะภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 
3.5.1 ทกัษะการใหค้  าแนะน าและการน าบุคคลอ่ืน 
3.5.2 ทกัษะความรับผดิชอบต่อบุคคลอ่ืน 

ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 3 ด้านดังกล่าว มีปัจจยัสนับสนุนอีก 4 ประการ ดังน้ี 
(Partnership for 21th Century Skills. www.p21.org/overview) 
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1. สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (Learning Environment) 
2. การพฒันาเชิงวชิาชีพครู (Professional Development) 
3. หลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  (Curriculum And 

Instruction) 
4. มาตรฐานการเรียนรู้และการประเมินผล (Standards And Assessment) 

แมว้า่เทคโนโลยีจะรวดเร็วอยา่งไร แต่ความคิดและจิตใจของเราก็ยงัเร็วกวา่ ท าให้เรา
ไม่มีความแน่วแน่ และมุ่งมัน่ในการท างาน โดยมีสติควบคุมความคิด ดงันั้น เราจะตอ้งฝึกตวัเราเอง
ให้มีจิตใจจดจ่อแน่วแน่และรู้ตวัตลอดเวลาวา่เรามีหนา้ท่ีท าอะไรก็ตอ้งท าส่ิงนั้นให้ดีท่ีสุด ไม่วา่จะ
เป็นเร่ืองส่วนตวั ครอบครัว และการงาน 
 5.4 ปัจจัยบริบททางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ฐานความคิดเกีย่วกบัคุณธรรมจริยธรรม 

ความดี ท  าพร้อมๆ กนั ท ามาจากใจ ท าอยา่งสม ่าเสมอ จะพฒันาเป็นค่านิยม ท าอย่าง
เห็นคุณค่าและช่ืนชมจะพฒันาเป็นคุณธรรมคือ คุณสมบติัท่ีดีทางจิตใจ การประพฤติและปฏิบติัใน
คุณธรรมเป็นจริยธรรม ซ่ึงประเมินไดจ้ากการกระท า 

จริยธรรมสากล 
1. เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย ์
2. ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือสัตยย์ติุธรรม 
3. คิด ท า พูด แต่ส่ิงท่ีจริง 
4. เคารพ มีเมตตากรุณาต่อกนั 

คุณธรรมคุณภาพสากล 
1. การตรงต่อเวลา 
2. ความซ่ือสัตย ์
3. ความรับผดิชอบ 
4. การมีวนิยัในตนเอง 
5. การเสียสละ และจิตสาธารณะ 

ส่ีส่ิงทีจ่ าเป็นของความเป็นมนุษย์ 
1. ส่ิงท่ีตอ้งท า คือ ความดี 
2. ส่ิงท่ีตอ้งมี คือ คุณธรรม 
3. ส่ิงท่ีตอ้งจ า คือ ความกตญัญู 
4. ส่ิงท่ีตอ้งรู้ คือ รากเหงา้ของบรรพบุรุษ 
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การศึกษาบริบทท่ีเก่ียวข้องท่ียกมาเป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นเท่านั้ นว่าการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องสอดคล้องกับบริบทท่ีสถานศึกษาตั้ งอยู่  ธรรมชาติของผู ้เรียน 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายกบั
การจดัการศึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทั้งน้ี ก็เพื่อน าไปสู่การจดัการเรียนการสอนท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
6. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.1 ประสิทธิภาพทางการศึกษา 
กาญจนา คุณารักษ ์(2553 : 528-53) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสัมพนัธ์

ระหว่างทรัพยากร (เช่น บุคคล เงิน และเวลา) ท่ีใชแ้ละผลท่ีไดรั้บ เป็นอตัราส่วนของปัจจยัน าเขา้/
ผลท่ีไดรั้บ (Input/Output) กล่าวโดยทัว่ไปจะเป็นคุณค่าของผลท่ีไดรั้บจากการใช้จ่ายทรัพยากรท่ี
ควรจะให้ผลมากกว่าคุณค่าของทรัพยากรท่ีลงทุนหรือจ่ายไป ประสิทธิภาพของแบบจ าลองการ
ออกแบบการเรียนการสอนจึงหมายถึง คุณค่าของแบบจ าลองท่ีพฒันาขนัมีมากเพียงพอท่ีจะ
น าไปใชก้บัผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประโยชน์คุม้ค่ากบัการลงทุนทั้งในเร่ืองของเงิน เวลา และสมอง ดงัมี
เกณฑก์ารทดสอบประสิทธิภาพท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี 
  6.1.1 เกณฑ์การทดสอบ 

  ในการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนมี

เกณฑท่ี์ตอ้งก าหนดไวล่้วงหนา้สามเกณฑ์คือ เกณฑ์พฒันาการของผูเ้รียน (เกณฑ์ความกา้วหนา้ใน

การเรียน) เกณฑ์ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการกบัผลลพัธ์ (เกณฑ์ประสิทธิภาพ) และเกณฑ์

คุณภาพ 

  เกณฑพ์ฒันาการของผูเ้รียน เป็นระดบัความกา้วหนา้ของผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ี

ผูส้อนไดใ้ชแ้บบจ าลองการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน โดยพิจารณาดูวา่หลงัใชแ้บบจ าลองการเรียน

การสอนแลว้ ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้หรือมีความรู้เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ ท่ีระดบัใดเกณฑ ์

หาไดจ้ากผลต่างระหวา่งการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) ซ่ึง

ควรก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้ระดบั .01 หรือ .05 แลว้แต่ความยากง่ายของเน้ือหา หรือตั้ง

เกณฑ ์ใหผู้เ้รียนมีพฒันาการเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 25 (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2540 : 131-132) 

  เกณฑ์ประสิทธิภาพ หรือเกณฑ์ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการกบัผลลพัธ์หา

ไดจ้ากการประเมินกระบวนการ (Evaluation Of Process – E1) โดยพิจารณาจากผลของการ
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ประกอบกิจกรรมระหว่างท่ีผูส้อนใช้แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนดว้ยการพิจารณา

กิจกรรมหรืองานท่ีผูเ้รียนไดม้อบหมายให้ท า เช่น ผลท่ีไดจ้ากการอภิปรายการท ารายงาน ฯลฯ มา

ให้คะแนนเปรียบเทียบกบัการประเมินผลลพัธ์ (Evaluation Of  Process – E2) คือ ผลท่ีไดจ้ากการ

ทดสอบหลงัเรียน 

  เกณฑ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์อาจใช้แทนด้วย E1 และ E2 เม่ือ E3 

หมายถึง ค่าร้อยละของประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E1 หมายถึง ค่าร้อยละของประสิทธิของ

กระบวนการ และ E2 หมายถึง ค่าร้อยละของประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

  การก าหนดเกณฑ ์E1 และ E2 ใหมี้ค่าเท่าใด จะข้ึนอยูก่บัเน้ือหาสาระ ถา้เป็นเน้ือหา

ท่ีเก่ียวกบัเชาวน์ปัญญาหรือพุทธิพิสัย มกัจะก าหนดไว ้80/80 หรือ 85/85  หรือ 90/90 ส่วนเน้ือหาท่ี

เก่ียวกบัจิตพิสัยหรือทกัษะพิสัยก าหนดไว ้75/75 

  ในกรณีท่ีประสิทธิภาพของแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน

ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากมีตวัแปรแทรกซ้อนท่ีควบคุมไม่ได ้เช่น สภาพห้องเรียน ความ

พร้อมของผูเ้รียน และอ่ืนๆ เป็นต้น อาจอนุโลมให้มีค่าความผิดพลาดได้ต ่ากว่าท่ีก าหนดไว้

ประมาณร้อยละ 2.5-5.0 ดังนั้นประสิทธิภาพของแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนท่ี

พฒันาข้ึนอาจก าหนดไวส้ามระดบั คือ ระดบัท่ีสูงกว่าเกณฑ์ ระดบัท่ีเท่ากบัเกณฑ์ และระดบัท่ีต ่า

กวา่เกณฑ ์แต่ยอมรับวา่มีประสิทธิภาพ 

  การหาค่า E1 และ E2 อาจใชว้ิธีการค านวณหาค่าร้อยละ โดยวิธีง่ายๆ หรือใชสู้ตร

ต่อไปน้ี 

   การหาค่า E1 ใชสู้ตร 

E1 = 
∑ 𝑥

𝑁

𝐴
 × 100   หรือ   (

�̅�

𝐴
×100) 

เม่ือ   E  หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเป็นร้อยละ 

X  หมายถึง คะแนนรวมของกิจกรรมหรือช้ินงานทุกช้ินท่ีผูเ้รียนท าไดถู้กตอ้ง 

A  หมายถึง คะแนนเตม็ของกิจกรรมหรือช้ินงานทุกช้ินท่ีน ามาประเมิน 

N  หมายถึง จ  านวนผูเ้รียน 
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การหาค่า E2 ใชสู้ตร 

    E1 = 
∑ 𝐹

𝑁

𝐵
 × 100   หรือ   (

𝐹

𝐵
×100) 

เกณฑ์คุณภาพ หาไดจ้ากความพร้อมของผูส้อนและผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการใช้แบบจ าลอง

การออกแบบการเรียนการสอน (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2540 : 132) ไดแ้ก่ 

1. พฒันาการของผูเ้รียนในทางท่ีดีในดา้นของคุณลกัษณะ เช่น การควบคุมตนเอง 

การช่วยเหลือตนเอง 

2. ความพอใจท่ีผูเ้รียนมีจ่อแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอน 

3. คุณภาพด้านเทคนิค การออกแบบการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ ง่ายท่ีจะท าตาม 

และมีความชดัเจน 

4. คุณภาพตามดชันีความสอดคลอ้งของจุดประสงค์ (Index of Item Objectives 

Congruence : IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เป็นผูป้ระเมินคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณาคือ ถา้เห็นวา่

แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์ห้คะแนนหน่ึง (1) ถา้

ไม่แน่ใจใหค้ะแนน (0) และถา้เห็นวา่ไม่สอดคลอ้งให้คะแนนเป็นลบหน่ึง (-1) โดยมีเกณฑ์ดงัน้ี ถา้

ดชันีความสอดคลอ้งของจุดประสงค์มีคะแนนตั้งแต่ 0.05 ข้ึนไป แสดงวา่แบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนมี

ความเหมาะสมน าไปใช้ได ้แต่ถ้าคะแนนต ่ากว่า 0.05 แสดงว่าแบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนนั้นยงัตอ้ง

ปรับปรุงแกไ้ข 

6.1.2 วธีิการทดสอบประสิทธิภาพ 

  การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนอาจท า

ไดใ้นสองระยะ คือ ระยะแรก ทดลองใชเ้ยื้องตน้ และระยะท่ีสอง ทดลองใชจ้ริง 

การทดลองใชเ้บ้ืองตน้ (Tryout) เป็นขั้นท่ีน าแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการ

สอนท่ีสร้างเสร็จแลว้ไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มเป้าหมายในสามลกัษณะ คือ (ดงัท่ี

ไดก้ล่าวถึงแลว้คร้ังหน่ึงเก่ียวกบัการประเมินผลระหวา่งด าเนินการตามแนวคิดของคิดและคาเรยใ์น

ตอนตน้ของบทน้ี) 

1. การทดลองกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล หรือแบบเด่ียว (ผูอ้อกแบบ 1 คน : ผูเ้รียน 1 คน) 

โดยการทดลองกบัผูเ้รียนเก่ง 1 คน ผูเ้รียนปานกลาง 1 คน และผูเ้รียนอ่อน 1 คน เป็นรายบุคคลทีละ
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คน น าผลท่ีไดจ้ากการทดลองมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดและปรับปรุงแกไ้ขก่อนท่ีจะน าไป

ทดลองกบักลุ่มยอ่ย 

2. การทดลองกลุ่มย่อย (ผูอ้อกแบบ 1 คน : ผูเ้รียน 8-20 คน หรือ 6-12 คน) ทดลองเพียง

คร้ังเดียวโดยให้ผูเ้รียนท่ีจะเป็นกลุ่มทดลองมีระดบัสติปัญญาและความสามารถคละกนั (เก่ง-ปาน

กลาง-อ่อน) น าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้พร้อมท่ีจะ

น าไปทดลองภาคสนาม 

3. การทดลองภาคสนาม (ผูอ้อกแบบ 1 คน : ผูเ้รียน 30-100 คน หรือ 1 ชั้นเรียน) ชั้นเรียน

ท่ีน ามาทดลองจะตอ้งเป็นชั้นเรียนท่ีมีผูเ้รียนมาคละกนั (เก่ง-ปานกลาง-อ่อน) หลงัการทดลองน าผล

ท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด และปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้พร้อมท่ีจะน าไปทดลองใช้จริง

ต่อไป 

การทดลองใชจ้ริง (Trial Run) เป็นขั้นน าแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนท่ีผา่น

การปรับปรุงแก้ไขจนบรรลุเกณฑ์แล้ว ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงชัว่ระยะเวลาหน่ึง เช่น 1 

ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา ก่อนท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขจนสมบูรณ์ แลว้จึงน าไปใชแ้ละเผยแพร่

ต่อไป 

6.1.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยันั้นมีความส าคญัและจ าเป็น

อย่างยิ่ง เน่ืองจากผลการวิจยัท่ีไดจ้ะมีคุณภาพน่าเช่ือถือหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล หากเคร่ืองมือขาดคุณภาพยอ่มท าใหผ้ลการวจิยัผดิพลาดและเช่ือถือไม่ได ้ดงันั้น

ผูว้จิยัควรมีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือก่อนน าเคร่ืองมือไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจริง ซ่ึงใน

การตรวจสอยคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั มีการตรวจสอบคุณสมบติัท่ีส าคญั 5 ดา้น คือ 

1. ความเท่ียงตรง (Validity) 

2. ความเช่ือมัน่ (Reliability) 

3. ความเป็นปรนยั (Objectivity) 

4. อ านาจจ าแนก (Discrimination) 

5. ความยากง่าย (Difficulty) 

ความเท่ียงตรง คือ คุณสมบติัของเคร่ืองมือนั้นวดัไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการจะวดั หรือวดัไดต้รง 
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ตามจุดประสงคท่ี์จะวดั เช่น ถา้ตอ้งการวดัผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองโจทยปั์ญหา เคร่ืองมือ

นั้นก็ตอ้งวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองโจทยปั์ญหาได้ ท าให้ขอ้มูลท่ีได้จากการวดันั้นแทน

จ านวน หรือคุณลกัษณะของส่ิงท่ีวดัไดอ้ยา่งแทจ้ริง และสามารถน าไปแปรผลไดต้ามวตัถุประสงค์

โดยความเท่ียงตรงนั้นมีการแบ่งประเภทไวห้ลากหลายประเภทตามแนวคิดของนกัวิชาการ แต่โดย

ทัว่ ๆ ไป แบ่งได ้3 แบบ คือ 

1. ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)เป็นคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัเน้ือหา

สาระหรือพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัไดอ้ยา่งแทจ้ริงและครบถว้น คือ วดัเน้ือหาไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการวดั

ได้ คุณภาพแบบน้ีเป็นคุณภาพท่ีส าคัญของแบบทดสอบ เช่น ต้องการว ัดผลการเรียนรู้วา

คณิตศาสตร์ ข้อสอบท่ีสร้างข้ึนก็ต้องวดัผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ โดยการสร้างตาราง

ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการสอบและเน้ือหา (Specification of Test or Table of Specification) 

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเน้ือหาท่ีสร้างข้ึนกับเน้ือหาวิชาท่ีระบุไวใ้นตารางวิเคราะห์

หลกัสูตร 

ส่วนใหญ่การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาใช้การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ โดยพิจารณาว่า

ใครเป็นผูร้อบรู้ในดา้นเน้ือหาสาระนั้นบา้ง แลว้ก าหนดผูเ้ช่ียวชาญอยา่งนอ้ย 3 คน แลว้น าเคร่ืองมือ

ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญไปให้พิจารณา ถ้าเป็นแบบทดสอบก็พิจารณาว่าแบบทดสอบนั้นมีขอ้ค าถาม

สอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีต้องการจะวดัในตารางวิเคราะห์หลักสูตรหรือไม่ ถ้าเป็นเคร่ืองมือ

ประเภทอ่ืน ก็พิจารณาว่าเคร่ืองมือนั้นสามารถวดัตวัแปรท่ีผูว้ิจยัสามารถวดัได้หรือไม่ ถ้าเป็น

เคร่ืองมือประเภทอ่ืน ก็พิจารณาว่าเคร่ืองมือเน้นสามารถวดัตวัแปรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการวดัไดห้รือไม่ 

โดยพิจารณาจากนิยามตวัแปร ถา้ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนพิจารณาขอ้ใดแลว้ความเห็นไม่ตรงกนัผูว้ิจยัก็

ควรปรับปรุงแกไ้ขก่อน ซ่ึงการพิจารณาลกัษณะน้ีเรียกว่า การหาค่าดชันีความสอดคล้องของขอ้

ค าถามกบัจุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยท าแบบส ารวจรายการให้

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้ โดยก าหนดคะแนนพิจารณาดงัน้ี  

 +1 ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

  (เป็นตวัแทนของพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั) 

0 ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

  (เป็นตวัแทนของพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั) 
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-1 ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

 (เป็นตวัแทนของพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั) 

น าคะแนนท่ีไดม้าแทนค่าในสูตรของ Rowinelli and Hambelton (1977, อา้งถึงใน 

พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2544 : 273) 

IOC  =
∑ 𝑅

𝑁
 

เม่ือ  IOC แทนดชันีความสอดคล้องของขอ้ค าถามกบัจุดประสงค์หรือลกัษณะ

พฤติกรรม 

∑ 𝑅 แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

𝑁แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

ถา้ค่า IOC มีค่า ≥0.05 ข้ึนไป แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นใชไ้ด ้มีความเหมาะสมหรือ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์หรือลกัษณะพฤติกรรม แต่ถ้าต ่ากว่า ≤ 0.05 แสดงว่าขอ้ค าถามนั้นไม่

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือลกัษณะพฤติกรรมควรตดัทิ้งหรือน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

ตารางท่ี 13 ตวัอยา่งการสร้างแบบส ารวจรายการส าหรับหาค่า IOC 

จุดประสงค/์พฤติกรรม ขอ้ค าถาม 
ผลการพิจารณา 

รวม 
+1 0 -1 

1............................................ 

 

 

 

2………………………………. 

1............................... 

2.............................. 

3.............................. 

 

1.............................. 

2.............................. 

3.............................. 

    

 

2. ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึงความสามารถของเคร่ืองมือท่ี

วดัพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะไดต้รงตามโครงสร้างของทฤษฎีในเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด
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ทางจิตวทิยาเป็นตวัแปรหรือคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยา โดยผูว้ิจยัก าหนดโครงสร้างของเร่ือง

ท่ีจะวดั และนิยามตวัแปรใหช้ดัเจน แลว้สร้างเคร่ืองมือวดัใหค้รอบคลุมโครงสร้างทฤษฎีนั้น 

 การหาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างมีวธีิการดงัน้ี 
2.1 การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับโครงสร้างพฤติกรรมท่ีวดัโดย

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ในโครงสร้างทฤษฎีนั้น และค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) เช่นเดียวกบัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

2.2 การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับองค์ประกอบต่างๆ ของทฤษฎีท่ี

ตอ้งการวดั โดยพิจารณาขอ้สอบแต่ละขอ้ว่ามีความสอดคล้องกบัองค์ประกอบต่างๆ ของทฤษฎี

นั้นๆ หรือไม่ เช่น 

ขอ้สอบ : การทกัทายผูอ่ื้นโดยไม่ตอ้งรอให้ผูอ่ื้นทกัทายก่อนมีความสอดคลอ้งกบัมนุษย์

สัมพนัธ์ วิธีน้ีสามารถน ามาหาค่าเฉล่ีย  (x ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าขอ้สอบท่ี

สร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญในด้านโครงสร้าง ทฤษฎีนั้นๆ พิจารณาว่ามีความเหมาะสมท่ีจะเป็น

ตวัแทนพฤติกรรมตามโครงสร้างทฤษฎีนั้นๆ หรือไม่ โดยด าเนินการดงัน้ี 

คะแนน 5  คือ  ขอ้ความนั้นมีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด 

คะแนน 4  คือ  ขอ้ความนั้นมีความสอดคลอ้งกนัมาก 

คะแนน 3  คือ  ขอ้ความนั้นมีความสอดคลอ้งกนัปานกลาง 

คะแนน 2  คือ  ขอ้ความนั้นมีความสอดคลอ้งกนันอ้ย 

คะแนน 1  คือ  ขอ้ความนั้นมีความสอดคลอ้งกนันอ้ยท่ีสุด 

แลว้น าคะแนนท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินมาหาค่าความสอดคลอ้งดงัน้ี 

�̅� = 
∑ 𝑥

𝑁
 

  �̅�  คือ ค่าเฉล่ียของความสอดคลอ้ง 

∑ 𝑥 คือ ผลรวมของคะแนน 

𝑁   คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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โดยพิจารณาค่าคล้องท่ีมีค่าเฉล่ีย (�̅�) มากกว่า 3.50 ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) นอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่ขอ้สอบหรือขอ้ความใชไ้ด ้คือ มีความสอดคลอ้ง หากมีค่า

ไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวก็ใหต้ดัทิ้งไป หรือปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใช ้

2.3 การตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างคะแนนเป็นรายขอ้กบัคะแนนทั้งฉบบั (Item 

Test Correlatio) โดยให้คะแนนทั้งฉบบัแทนโครงสร้างเชิงทฤษฎี วิธีน้ีใช้ในกรณีเคร่ืองมือเป็น

มาตราวดัทศันคติตามแนวคิดของ Likert โดยใช้สูตรการค านวณของ Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient ถา้มีคะแนนสหสัมพนัธ์รายขอ้กบัทั้งฉบบัสูง แสดงวา่มีความสอดคลอ้ง  

2.4 การตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้สอบท่ีสร้างข้ึนกบัแบบทดสอบมาตรฐาน โดย

น าคะแนนท่ีกลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน และแบบทดสอบมาตรฐานมาหาสัมพนัธ์ดว้ย

วธีิการของ Pearson 

2.5 การตรวจสอบความสอดคลอ้งดว้ยวธีิการ Known Group Technique โดยน าขอ้สอบท่ี

สร้างข้ึนไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะตรงกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั แลว้น าผลท่ีได้

ไปเปรียบเทียบกบัผลการจดัอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงไม่มีคุณลกัษณะตรงตามท่ีตอ้งการวดั แลว้น าคะแนน

ทั้ง 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธีการ T-test Independent กบัผลการทดสอบท่ีมี

นยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ขอ้สอบนั้นมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 

2.6 การตรวจสอบความสอดคลอ้งดว้ยวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) โดย

การวเิคราะห์ส่วนประกอบท่ีแสดงถึงโครงสร้างของขอ้สอบ 

3. ความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรือความเท่ียงตรงเชิงเกณฑ์สัมพนัธ์ (Criterion 

Related Validity) แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

3.1 ความเท่ียงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) คือ เคร่ืองมือนั้นสามารถวดัไดต้รง

สภาพตามความเป็นจริงของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น น าแบบทดสอบความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ไปทดสอบกบั

ผูท่ี้มีช่ือวา่เป็นผูท่ี้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ หากคนท่ีไดค้ะแนนสูงเป็นผูท่ี้มีมนุษยส์ัมพนัธ์อยู่แลว้ แสดงว่า

เคร่ืองมือนั้นมีความเท่ียงตรงตามสภาพ 

ในการวิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงตามสภาพนั้ น สามารถค านวณได้โดยการหา

สหสัมพนัธ์ตามสูตร Pearson โดยให้ X แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าจากเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน Y 
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แทน คะแนนจากการทดสอบท่ีใช้เป็นเกณฑ์แลว้น ามาหาค่าสหสัมพนัธ์ ถ้ามีนัยส าคญัทางสถิติ 

แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนั คือ เคร่ืองมือนั้นมีความเท่ียงตรงตามสภาพ 

3.2 ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) คือ เคร่ืองมือนั้นสามารถท านาย

คุณลกัษณะและความสามารถในอนาคตได้ตรงกับความเป็นจริง เช่น นักเรียนมีความถนัดทาง

คณิตศาสตร์ ถา้เรียนทางดา้นคณิตศาสตร์ก็ควรไดค้ะแนนสูงทางคณิตศาสตร์ดว้ย  

การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองการออกแบบการเ รียนการสอน 

ประกอบดว้ย เกณฑใ์นการทดสอบและวิธีการทดสอบ เกณฑ์ในการทดสอบมีสามเกณฑ์คือ เกณฑ์

พฒันาการของผูเ้รียน เกณฑ์ประสิทธิภาพและเกณฑ์คุณภาพ ส่วนวิธีการทดสอบประสิทธิภาพมี

สองระยะคือ ระยะท าการทดลองใชเ้บ้ืองตน้และระยะการทดลองใชจ้ริง 

6.2 ประสิทธิผลทางการศึกษา 
การศึกษาประสิทธิผลขององค์การมีความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิ่งในการบริหารองคก์าร

เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ซ่ึงในการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนโดยผูว้ิจยัได้

น าเสนอเก่ียวกบัประสิทธิผลในดา้นต่างๆเพื่อสร้างความเขา้ใจตรงกนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

6.2.1 ความหมายของประสิทธิผล 

ค าวา่ “ประสิทธิผล” (Effectiveness) มีความส าคญัในการบริหารจดัการองคก์ารต่างๆและ

เป็นกระบวนทศัน์ใหม่ทางการบริหารท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมุ่งเนน้การบริหารเพื่อมุ่งประสิทธิผลของ

องคก์ารเป็นส าคญั ซ่ึงไดมี้นกัศึกษาใหค้วามหมายประสิทธิผลไวด้งัน้ี 

Robbins (1996: 74) นิยามวา่ประสิทธิผล หมายถึงระดบั (Degree) ท่ีองค์การด าเนินการ

ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

Martin and Kettner (1996: 110) ไดใ้ห้ค  านิยามของ ประสิทธิผลเป็นผลท่ีเกิดจากการ

ปฏิบติัหรือการด าเนินงานท่ีใหผ้ลของงานบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

Steers (1985: 72) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลไวว้่า ประสิทธิผลองค์การมี

ความหมาย 2 นยั คือ 

1. เป็นความสามารถขององค์การท่ีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้บรรลุ

เป้าหมายของโครงการ 

2. เป็นความสามารถขององคก์ารท่ีด ารงอยูไ่ดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 
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มนทิพย ์ทรงกิตติพิศาล (2552:86) ไดก้ล่าวไวว้่า ประสิทธิผล หมายถึง ความส าเร็จตาม

จุดมุ่งหมายขององค์การ และเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Common purpose) มีผลต่อสังคมโดย

ส่วนรวมซ่ึงประสิทธิผลในการปฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะบอกถึงความสามารถของผูป้ฏิบติั

ประสิทธิผลขององค์การย่อมมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถขององคก์ารในการใชท้รัพยากรใน

การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ประสิทธิผลจะเกิดข้ึนได้ก็

ต่อเม่ือกิจกรรมต่างๆบรรลุวตัถุประสงค ์

สัมฤทธ์ิ กางเพง็ (2551: 29) ไดใ้ห้นิยามของค าวา่ “ประสิทธิผล” หมายถึงระดบัการบรรลุ

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

โดยสรุป ประสิทธิผล หมายถึง ระดบัผลส าเร็จในการด าเนินงานบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ

องคก์ารท่ีไดต้ั้งไว ้

6.2.2 การประเมินประสิทธิผล 

จากการศึกษาการประเมินประสิทธิผลนั้น ผูว้ิจยัพบว่าได้มีการก าหนดแนวทางในการ

ประเมินผล 2 แนวทาง ได้แก่ การประเมินผลองค์การ และการประเมินผลโรงเรียน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

Hoy and Miskel (2005:398; quoted in Mott, 1972) ไดป้ระมวลผลผลิตท่ีส าคญัของ

องค์การ และสร้างรูปแบบของประสิทธิผลองค์การข้ึน โดยเกณฑ์การวดัประสิทธิผลองคก์ารของ

มอททพ์ิจารณาจาก 

1. ปริมาณของผลผลิต 

2. คุณภาพของผลผลิต 

3. ประสิทธิภาพ 

4. ความสามารถในการปรับตวั 

Hoy and Miskel (2005: 290-292) ไดศึ้กษาการประเมินประสิทธิผลองค์การออกเป็น 3 

รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบท่ียดึจุดมุ่งหมาย 

2. รูปแบบระบบทรัพยากร 

3. รูปแบบบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากร 
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Steers (1985: 80-86) ไดแ้บ่งรูปแบบของการประเมินประสิทธิผลองคก์าร 

1. รูปแบบของการประเมินประสิทธิผลองคก์าร ไวด้งัน้ี 

1.1   แบ่งตามจ านวนเกณฑ์เด่ียว (Univariate Effectiveness Models) มุ่งเนน้ประเมิน

ประสิทธิผลองค์การโดยใช้ตวัเกณฑ์แตกต่างกนั 30 ตวัแปร หากแต่ปัญหาในการใช้เกณฑ์เด่ียว

เพราะข้ึนอยู่กับความเห็นส่วนตวัของผูป้ระเมินมากกว่าท่ีจะใช้เกณฑ์ท่ีเป็นกลาง และถ้ามีการ

ผสมผสานตวัแปรเหล่านั้น เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงอิทธิพลของตวัแปรต่อประสิทธิผลองคก์ารก็สามารถท า

ความเขา้ใจและสร้างรูปแบบความสัมพนัธ์ได ้

1.2 รูปแบบพหุเกณฑ์ (Multivariate Effectiveness Models) เป็นการวิเคราะห์

ประสิทธิผลขององคก์ารโดยการสร้างรูปแบบ (Model-Building) ซ่ึงมีสมมติฐานและน าไปทดลอง

หรือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรหลกั ซึงอาจมีผลต่อความส าเร็จขององค์การเป็นรูปแบบท่ีมี

ประโยชน์มากกวา่การใชเ้กณฑ์เด่ียว เพราะเป็นรูปแบบต่างๆ พยายามแสดงให้เห็นวา่ตวัแปรต่างๆ 

มีความสัมพนัธ์กนั และเป็นองค์ประกอบของผลการด าเนินงาน การใช้รูปแบบน้ีเพื่อแกข้อ้จ ากดั

รูปแบบน้ีเพื่อแกข้อ้จ ากดัของรูปแบบตวัแปรเดียวหรือเกณฑเ์ด่ียว 

 2.   แบ่งตามการก าหนดเกณฑเ์พื่อสร้างรูปแบบ มี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 2.1  รูปแบบท่ีมีการพรรณนา (Descript Models) เป็นการสรุปลกัษณะท่ีไดจ้ากการ

วเิคราะห์วจิยัองคก์ารท่ีประสบความส าเร็จมาเสนออยูบ่นพื้นฐานของการคน้พบส่ิงท่ีเกิดจากสภาพ
ความเป็นจริงท่ีไดไ้ปส ารวจหรือวเิคราะห์ 

 2.2  รูปแบบมีลกัษณะเป็นการสร้างปทสัถาน (Normative Models) เป็นการก าหนด
สภาวะท่ีจ าเป็นตอ้งมี เพื่อใหอ้งคก์ารมีประสิทธิผล 

3.    แบ่งตามความสามารถในการน าเกณฑก์ารประเมินผลไปประยกุตใ์ช ้มี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
   3.1  รูปแบบท่ีเป็นสากล (Universalistic Models) รูปแบบซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการประเมินสิทธิผลองคก์ารไดทุ้กองคก์าร 
 3.2 รูปแบบท่ีเฉพาะ (Contingent Models) รูปแบบซ่ึงเสนอเกณฑ์ในการประเมิน
ประสิทธิผลองคก์ารบางประเภทเท่านั้น 
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4.  แบ่งตามเทคนิคท่ีใชใ้นการน าเกณฑใ์นการประเมินประสิทธิผล 
 4.1 รูปแบบอนุมาน (Deductive Models) เป็นรูปแบบท่ีไดจ้ากการพิจารณาหลกัการ
ทัว่ไปประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินซ่ึงได้จากการตีความตามทฤษฎีแล้วน าเกณฑ์ดงักล่าวไป
ท าการศึกษาวเิคราะห์ต่อไป 
 4.2 รูปแบบอนุมาน (Induction Models) เป็นรูปแบบท่ีเป็นผลจากการพิสูจน์จากกรณี
เฉพาะโดยผูท้  าการศึกษาวิจยัพยายามสร้างเกณ์การประเมินท่ีมีความหมายอนัเป็นผลมาจากการ
คน้ควา้วจิยั 

5. ตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารตดัสินการประเมินประสิทธิผลองคก์าร ในการประเมินประสิทธิ
องคก์ารนั้น ตวัช้ีวดั และเกณฑ์การตดัสินนบัไดว้่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการท่ีจะท าให้การ
ประเมินประสิทธิผลองคก์ารมีความสมบูรณ์ข้ึน มีความยดืหยุน่ข้ึน 
 
7. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจัยเร่ืองการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารเก่ียวกบัแนวคิดชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community), แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพ 
(Professional Development), แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถภาพมาตรฐานวิชาชีพครูดา้นจิตวิทยาส าหรับ
ครู,  แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฏีการเรียนรู้การสร้างความรู้ด้วยตนเอง และแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลและส่งผลต่อการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการเรียนรู้
โดยใช ้PLC เพื่อพฒันาวิชาชีพบนฐานงานจริงภายในโรงเรียนเป็นหลกั ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยั
ทั้งภายในและต่างประเทศ ดงัน้ี 

7.1 งานวจัิยต่างประเทศ 
 Murray (1987) ศึกษาผลการฝึกงานในคลินิกกบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน า
ตนเองของนกัเรียนพยาบาล พบวา่ ระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษา
พยาบาลมีความสัมพนัธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการวางแผนในการศึกษาต่ออย่างมี
นยัส าคญั และนกัเรียนท่ีมีความรู้สึกวา่ตนมีประสบการณ์ในการฝึกงานท่ีมีคุณภาพมีคะแนนความ
พร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองอยูใ่นระดบัสูง 
 Wood and McQuarrie (1999); Evans and Jolly, (2005); Wood and Killian, (1998); 
Middleton, (1999) และ Lankau and Scandura, (2002) quoted in Zepeda  J.S., 2003: 147-149)  ท่ี
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ได้ศึกษาการพัฒนาวิชาชีพแบบบรูณาการกับการท างานโดยใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ี
หลากหลาย ซ่ึงผลของการศึกษาและทดสอบ พบวา่การพฒันาวิชาชีพแบบบูรณาการกบัการท างาน
โดยการร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ไตร่ตรองสะทอ้นคิดการปฏิบติัซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพและได้ก าหนดโครงสร้างในการพัฒนาโอกาสในการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา อาทิเช่น การศึกษากลุ่ม การวจิยัเชิงปฏิบติัการ และการไตร่ตรองสะทอ้นคิด  ตลอดจน
มีการใชว้ธีิการต่าง ๆ ในการพฒันาวชิาชีพ  เช่น ทีมสอน  กลุ่มการสอนแบบร่วมมือ การท าแบบให้
ดู  การโคช้  การดูแลใหค้  าปรึกษาแนะน า เพื่อศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการปฏิบติั  ซ่ึงท าให้
ครูเกิดการพฒันาในวิชาชีพมากกวา่การประเมินครูหรือการนิเทศการสอน และขอ้คน้พบส าคญัอีก
ประการหน่ึงคือรูปแบบของการพฒันาวิชาชีพในงาน แบบไม่เป็นทางการมาใช้ในการพฒันา
วิชาชีพ เช่น กลุ่มวางแผนการพฒันาหลกัสูตร  การประชุมสาขา โดยกิจกรรมดงักล่าวเพื่อเป็นการ
กระตุน้ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนครูพร้อมกบัการปฏิบติังาน รวมถึงการพฒันาวิชาชีพ
ให้ครูใหม่หรือผูท่ี้เร่ิมเขา้สู่วิชาชีพครูและปัจจยัส าคญัของความส าเร็จในการพฒันาวิชาชีพคือการ
ให ้การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 
 Zwart and Others (2008: 982-1002) ศึกษาเร่ือง การเรียนรู้ของครูท่ีเกิดจากการโคช้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน: การวเิคราะห์ผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่ง เป็นครูท่ีมีประสบการณ์
ในการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 8 คน จบัคู่ซ่ึงกนัและกนั จ านวน 4 คู่ เรียนรู้การจดัการเรียนการสอน
ดว้ยการใหก้ารโคช้ซ่ึงกนัและกนัเป็นระยะเวลา 1 ปี เก็บรวบรวมขอ้มูลกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการ
บนัทึกแบบพรรณนาความเก่ียวกบั กิจกรรมการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และสัมพนัธภาพระหว่างคู่
โคช้แต่ละคู่    ผลการศึกษา พบวา่ การเรียนรู้ดา้นการจดัการเรียนรู้ของครู ไดแ้ก่ มีการเกิดความคิด 
มโนทศัน์ และความเช่ือใหม่ มีความคิดและตั้งใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ 
เกิดการยืนยนัความคิด มโนทศัน์และความเช่ือเดิม ปรับเปล่ียนความคิดท่ีมีต่อตนเอง รวมทั้งการ
เพิ่มความตระหนกัในการจดัการเรียนรู้ 
 Britton and Anderson (2009: 1-9) ไดศึ้กษาเร่ือง การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนกบัครู
ก่อนประจ าการ: การทดสอบแนวคิด โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา เพื่อทดสอบผลของการโคช้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนท่ีมีต่อการฝึกประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูก่อนประจ าการ  
กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 4 คน ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบั
บทบาทหนา้ท่ีและเทคนิคของการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จบัคู่สังเกตการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ซ่ึงกนัและกนั จดบนัทึกขอ้มูล และร่วมประชุมปรึกษาหารือ ผลการศึกษาพบวา่ การโคช้แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน ส่งเสริมใหน้กัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียน
การสอน     
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7.2 งานวจัิยในประเทศไทย 
เกรียงศักด์ิ สังข์ชัย (2552: 391) ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการนิเทศการสอนครู

วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย
สรุปได้ดังน้ี 1. ผลการพฒันารูปแบบการนิเทศการสอน พบว่า รูปแบบการนิเทศการสอนครู
วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เป็นรูปแบบ
การนิเทศการสอนเชิงปฏิบติัการ (Operational Model) มีช่ือวา่ “ APFIE Model ” ประกอบดว้ย 5  
องคป์ระกอบ ท่ีมีการด าเนินการเป็น  5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นศึกษาสภาพและความตอ้งการ
จ าเป็น (Assessing Needs: A) ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นจดัการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Providing 
Information: P ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นวางแผนการนิเทศ (Formulating Plan: F) ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิบติั การ
นิเทศ (Implementing: I) และขั้นตอนท่ี 5 ขั้นประเมินผลการนิเทศ (Evaluating: E) โดยผ่านการ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศการสอนจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ เง่ือนไขส าคญัท่ีเอ้ือต่อการใช้รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา
ศักยภาพนักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการน าไปใช้ ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาตระหนกัถึงความส าคญั
ของ การนิเทศการสอน มีความมุ่งมั่น ก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนรวมทั้ ง
สนบัสนุนดา้นงบประมาณ ส่ือ อุปกรณ์ ส่ิงอ านวย   ความสะดวก เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครู 
2) ครูวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายเดียวกนั คือให้ ความร่วมมือร่วมใจกนั มีความผูกพนัต่อหน้าท่ีดว้ย
ความเต็มใจท างานร่วมกนัดว้ยความรับผิดชอบในลกัษณะการประสานสัมพนัธ์ การประสานงาน 
และมีความเป็นประชาธิปไตย และจากผลการวิจยั พบวา่ ค่าดชันี   ความสอดคลอ้ง (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  นอกจากนั้นจากการติดตาม
ดูแล (Mentoring) ผลการใช้รูปแบบการนิเทศพบว่า ทั้งครูวิทยาศาสตร์ผูท้  าหน้าท่ีนิเทศและครู
วทิยาศาสตร์ผูท้  าหนา้ท่ีจดัการเรียนรู้ มีสมรรถภาพการนิเทศ  การจดัการเรียนรู้และสมรรถภาพการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงพฒันาการท่ีสูงข้ึน ส่วนนกัเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ พบว่าผลการเรียนรู้และทกัษะทางสังคมของนกัเรียนมีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผลการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศ จากการจดัการ
ให้ความรู้ก่อนการนิเทศ โดยการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัครูวิทยาศาสตร์
ผูท้  าหน้าท่ีนิเทศและครูวิทยาศาสตร์ผูท้  าหน้าท่ีจดัการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉล่ียการอบรมเชิง
ปฏิบติัการดา้นความรู้เก่ียวกบั  การนิเทศการจดัการเรียนรู้และการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัสูง  ส่วนคะแนนดา้นทกัษะ พบวา่ มีคะแนนการจดัท าโครงการนิเทศ
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การสอน การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และการใชเ้คร่ืองมือสังเกตการสอน อยูใ่นระดบัดี ส าหรับ
ครูวิทยาศาสตร์ผูท้  าหนา้ท่ีจดัการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้หลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการสูง
กวา่ก่อนการอบรมเชิงปฏิบติัการ ส่วนคะแนนดา้นทกัษะ พบวา่ มีคะแนนการจดัท าโครงการนิเทศ
การสอน การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และการใชเ้คร่ืองมือสังเกตการสอนอยูใ่นระดบัดี ผลการ
ใชรู้ปแบบการนิเทศการสอน “APFIE Model” พบวา่ ครูวทิยาศาสตร์ผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศ มีสมรรถภาพ
การนิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนหลงัการใช้รูปแบบ  การนิเทศการสอนสูง
กว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน ส่วนคะแนนด้านทกัษะพบว่า มีคะแนน  ด้านทกัษะ
เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือสังเกตการสอนและการนิเทศการสอน อยูใ่นระดบัดีส าหรับครูวิทยาศาสตร์
ผูท้  าหนา้ท่ีจดัการเรียนรู้ พบวา่ มีสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนหลงัการ
ใชรู้ปแบบการนิเทศการสอนสูงกวา่ก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน ส่วนคะแนนดา้นทกัษะ
การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียน และสมรรถภาพ การ
จดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่วนดา้นศกัยภาพของนกัเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพนักเรียนจากครูวิทยาศาสตร์ผูท้  าหน้าท่ี
จดัการเรียนรู้ พบว่า นกัเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์มีความรู้หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน รวมทั้งผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาผูป้กครอง และผลจากการสนทนากลุ่ม 
พบว่า ผูร่้วมสนทนากลุ่มทุกคน มีความเห็นสอดคล้องตรงกันว่า รูปแบบการนิเทศการสอนท่ี
พฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกนัในทุกองคป์ระกอบและสามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริงในภาคสนาม 
โดยไดเ้สนอแนะให้มีการรายงานผล การนิเทศ การจดัการเรียนรู้ภาคเรียนละ 2 คร้ัง ส าหรับดา้น
ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตร์ผูท้  าหน้าท่ีนิเทศและครู
วิทยาศาสตร์ผูท้  าหน้าท่ีจดัการเรียนรู้ พบว่าโดยภาพรวมครูวิทยาศาสตร์ผูท้  าหน้าท่ีนิเทศและครู
วิทยาศาสตร์ผูท้  าหนา้ท่ีจดัการเรียนรู้มีความพึงพอใจการใชรู้ปแบบการนิเทศการสอน อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ส่วนการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั การเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์
ผูท้  าหน้าท่ีจดัการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยกับการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ศกัยภาพนกัเรียนของครูวทิยาศาสตร์ผูท้  าหนา้ท่ีจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

วชิรา  เครือค าอา้ย (2552: 334) ท าการวจิยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนกัเรียน
ประถมศึกษา” เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) 
เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนกัเรียนประถมศึกษา  2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษข์อง
รูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ี
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ส่งเสริมการคิดด้วยวิธี  2.1) ประเมินผลสมรรถภาพการนิเทศการสอนของอาจารยพ์ี่เล้ียง  2.2) 
ประเมินผลสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2.3) ประเมินผลความสามารถในการคิดของนักเรียน 2.4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารยพ์ี่
เล้ียงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการนิเทศและ 2.5) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซ่ึงสรุป
ผลการวิจยัเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) ผลการพฒันารูปแบบ
การนิเทศ พบว่า รูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพฒันาสมรรถภาพการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนกัเรียนประถมศึกษา มีช่ือวา่ “ รูปแบบการนิเทศดบัเบิ้ลพีไออี 
(PPIE) ”  ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่  1) ขั้นเตรียมความรู้ / เทคนิควิธีการจดัการ
เรียนรู้(Preparing = P)  2) ขั้นเตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning = P)  3) ขั้นด าเนินการนิเทศการ
สอน(Implementing = I) และ   4) ขั้นประเมินผลการนิเทศ (Evaluating = E) และเพื่อให้การใช้
รูปแบบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดผูว้ิจยัไดก้  าหนดเง่ือนไข (Entry Behavior) ของ
อาจารยพ์ี่เล้ียงและนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ 3 ดา้นหลกั
ประกอบดว้ย  1) ดา้นคุณสมบติั   2) ดา้นความรู้และทกัษะท่ีตอ้งมีมาก่อน และ  3) ดา้นบริบทต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (Facilities) แรงจูงใจ (Motivation) ความมุ่งมัน่ใน
ภารกิจท่ีผูกพนักบังาน (Commitment) ความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (Collaborative)  2) ผล
การทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศการสอนภาคสนาม พบวา่ คะแนนเฉล่ียของการอบรมเชิงปฏิบติัการ
ทุกรายการในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ส่วนผลการใช ้“รูปแบบดบัเบิ้ลพีไออี (PPIE)” พบว่า อาจารย ์
พี่เล้ียงมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนท่ีส่งเสริมการคิดหลงัใช้รูปแบบการนิเทศสูงกว่าก่อนใช้
รูปแบบการนิเทศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส าหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
พบว่า มีสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดหลังใช้รูปแบบการนิเทศสูงกว่าก่อนใช้
รูปแบบการนิเทศอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นอกจากน้ีความสามารถในการคิดของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดจากนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า 
นกัเรียนมีความสามารถในการคิดหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ประเมินผล/ปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ จากการสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นจากตวัแทนผูใ้ห้
ขอ้มูล รวมถึงผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่าผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านประเมินความ
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัคือ ในทุกประเด็นมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการนิเทศและมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  ดา้นความพึงพอใจการใชรู้ปแบบการนิเทศฯ ของนกัศึกษา ฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครูและอาจารยพ์ี่เล้ียง พบวา่ ในภาพรวมนกัศึกษาและอาจารยพ์ี่เล้ียงมีความพึง
พอใจการใช้รูปแบบการนิเทศอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
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เก่ียวกับการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า ใน
ภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยกับการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 2.55  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.31 

ยุพิน ยืนยง (2553: 261)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้ นเรียนของครู เขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ  ปรากฏผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการตามแนวคิด
ของแกลทธอร์น  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา 5  อคัรสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ มีช่ือวา่ ซีไอพีอี (CIPE Model) มีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ หลกัการ คือ การนิเทศการ
สอนเน้นกระบวนการนิเทศท่ีเป็นระบบสัมพนัธ์กนัโดยค านึงถึงความแตกต่างของครูดา้นความรู้
ความสามารถ  และทกัษะท่ีส าคญัท่ีตอ้งการพฒันาโดยใช้วิธีการนิเทศท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกบั
ครูแต่ละคนเพื่อให้การนิเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และกระบวนการนิเทศมี 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 Classifying: C การคดักรองระดบัความรู้ ความสามารถ ทกัษะท่ีส าคญัเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้และการวจิยัในชั้นเรียน เพื่อจดักลุ่มครูและเลือกวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมส าหรับครูแต่
ละกลุ่ม  ขั้นตอนท่ี 2 Informing: I  การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ  ขั้นตอนท่ี 3 Proceeding: P การ
ด าเนินงาน ไดแ้ก่  3.1) การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre Conference) 3.2) การสังเกตการ
สอน  (Observation)  3.3) การประชุมหลงัการสังเกตการสอน (Post Conference)  ขั้นตอนท่ี 4 
Evaluating : E  การประเมินผลการนิเทศ  โดยมีการก ากบั ติดตาม (Monitoring) อยา่งต่อเน่ืองทุก
ขั้นตอน ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของ
รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ซีไอพีอี  (CIPE Model) โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า 1)ความ
สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  มีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้เท่ากบั 1.00 2) ผลการใชรู้ปแบบการนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครูเขตการศึกษา 5 อคัร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ สรุปไดด้งัน้ี 2.1) สมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผู ้
นิเทศ  หลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ โดยภาพรวม  พบว่า ครูผูนิ้เทศมี
สมรรถภาพในการนิเทศอยู่ในระดบัสูงมาก  และเม่ือพิจารณาสมรรถภาพในการนิเทศตามวิธีการ
นิเทศ  พบวา่ ครูผูนิ้เทศแบบพฒันาตนเอง และแบบให้ค  าปรึกษา มีสมรรถภาพในการนิเทศ อยูใ่น
ระดบัสูงมาก   และครูผูนิ้เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีสมรรถภาพในการนิเทศอยู่ในระดบัสูง  2.2) 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั  การวิจยัในชั้นเรียนของครูผูนิ้เทศ  พบวา่  ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ครูผูนิ้เทศมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน  2.3) 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูรั้บการนิเทศ พบว่า ก่อนและ
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หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ครูผูรั้บการนิเทศมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การนิเทศ  2.4) สมรรถภาพในการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ พบวา่ ครูผูรั้บการนิเทศมี
สมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียน อยู่ในระดบัสูงมาก  และเม่ือพิจารณาสมรรถภาพในการท า
วิจยัในชั้นเรียนตามวิธีการนิเทศ พบวา่ ครูผูรั้บการนิเทศมีสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียนอยู่
ในระดบัสูงมาก คือ ครูผูรั้บการนิเทศแบบใหค้ าปรึกษา  ครูผูรั้บการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  และ
ครูผูรั้บการนิเทศแบบพฒันาตนเอง  2.5) ความพึงพอใจของครูผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบการ
นิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  พบว่า  ครูผูรั้บการนิเทศมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีจากการสนทนากลุ่ม พบว่า  รูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวธีิการ ซีไอพีอี (CIPE Model) เป็นกระบวนการท่ีมีประโยชน์มากในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ส่วนเง่ือนไข ในการน ารูปแบบไปใชน้ั้นเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการน ารูปแบบ
การนิเทศไปปฏิบติัจริง โดยเฉพาะเง่ือนไขของครูท่ีมีความมุ่งมัน่จริงใจในการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ ดว้ยความเต็มใจ ร่วมมือกนั มีความรับผิดชอบในการท างาน และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั
เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมาก รวมทั้งผูบ้ริหารมีความตระหนกัถึงความส าคญัของการนิเทศ ให้การ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณ  ส่ือ  อุปกรณ์  ส่ิงอ านวยความสะดวก  และสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัครู  
เป็นการส่งเสริมใหค้รูเกิดการพฒันาทั้งทางดา้น  การนิเทศและการท าวิจยัในชั้นเรียน และ 2.6)  ผล
การเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเกิดจากการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บการนิเทศ พบว่า ก่อนและหลงั
การใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศนกัเรียนทุกระดบัชั้น ทุกห้องมีคะแนนเฉล่ีย
สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ   
 ธญัพร  ช่ืนกล่ิน (2553: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการโคช้เพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของอาจารยพ์ยาบาล ท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนกัศึกษาพยาบาล ในสังกดัสถาบนัพรบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข  ผลการวิจยัพบว่า 
การพฒันารูปแบบการโคช้ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็น  2) การออกแบบและพฒันารูปแบบการโคช้ 3) การทดลองใชรู้ปแบบ และ 4) 
การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบผลการออกแบบและพฒันารูปแบบการโคช้ ได้รูปแบบการ
โคช้ พีพีซีอี PPCE Coaching Model) ซ่ึงประกอบดว้ยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ องค์ประกอบเชิง
หลกัการและวตัถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และองค์ประกอบเชิงเง่ือนไขในการน า
รูปแบบไปใช้  มีกระบวนการด าเนินการ 4 ระยะ  ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 ระยะการเตรียมการ Preparing 
Phase : P)  ระยะท่ี 2 ระยะวางแผนการโคช้ (Planning Phase : P) ระยะท่ี 3 ระยะการปฏิบติัการโคช้ 
(Coaching Phase : C) และระยะท่ี 4 ระยะการประเมินผลการโคช้ (Evaluation Phase : E) 2. ผลการ
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ทดลอง พบวา่ รูปแบบการโคช้พีพีซีอีมีประสิทธิภาพเชิงประจกัษ ์ก่อนและหลงัการทดลองอาจารย์
พยาบาลมีสมรรถนะการโค้ชแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัศึกษาพยาบาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 นักศึกษาพยาบาลมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อาจารยพ์ยาบาลและผูบ้ริหารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการโคช้พี
พีซีอีในระดบัมากท่ีสุด รวมทั้งนกัศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นวา่การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณมีความเหมาะสมในระดบัมาก 

 มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (2557) จากการศึกษากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การ
เป็นชุมชนแห่งการเ รียนรู้วิชาชีพของโรงเ รียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา 
กรุงเทพมหานคร พบว่าสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วชิาชีพของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นปฏิบติัอยู่ในระดบัดีมาก โดยเรียงล าดบัความตอ้งการจ าเป็นดว้ย
ดชันี PNI modified ไดเ้ป็น 1) ดา้นหลกัสูตร 2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน และ 3) ดา้นการวดั
และประเมินผล โดยมีด้านท่ีเป็นจุดแข็ง คือ การวดัและประเมินผล และด้านท่ีเป็นจุดด้อย คือ 
หลกัสูตรกบัการจดัการเรียนการสอน ส าหรับกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร ประกอบไป
ดว้ยกลยทุธ์หลกั 3 กลยทุธ์ กลยทุธ์รอง 12 กลยทุธ์ และวธีิการด าเนินการ 29 วธีิด าเนินการ 

โดยสรุป  จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและต่างประเทศ พบวา่การพฒันา
วิชาชีพสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ  ไดแ้ก่  การพฒันาวิชาชีพแบบบรูณาการกบัการท างานโดยใช้
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพท่ีหลากหลายรูปแบบการโคช้เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้การ
โคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนกบัครูก่อนประจ าการ ทั้งน้ีมีการพฒันารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครูเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดการพฒันารูปแบบ
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครูรูปแบบการ
นิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนซ่ึงทั้งหมดตอ้งอาศยัความพร้อมในการ
เรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง และกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพอีกทั้ง
ความคิดเห็นของนกัเรียน นกัศึกษา อาจารย ์รวมถึงผูบ้ริหารอีกดว้ย ซ่ึงจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน
และต่างประเทศนั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 
การวิจยัเร่ือง  “  การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวิทยา  ”  ด าเนินการในลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) และใช้แบบแผนเชิง
ผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) ดว้ยการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Methods) น าเสริมดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Method)  เพื่อตอบค าถามการวิจยัให้
ครอบคลุมตามวตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยั คือ  

1. เพื่อพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยา 

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

3. เพื่อประเมินประสิทธิผลการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

4. เพื่อปรับปรุงและเสนอแนะการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ทั้งน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัย (Research : R₁) ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน (Analysis : A) 

ส าหรับการออกแบบการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวทิยา 

ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development: D₁) ออกแบบและพัฒนำ (Design and 
Development) เป็นการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ขั้นตอนที ่3  กำรวจัิย (Research: R₂) ทดลองใช้ (Implementation : I) การพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาไปทดลองใชใ้น
สถานการณ์จริง
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ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ (Development: D₂) ประเมินผล (Evaluation : E) การ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเ รียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทย า
วธีิด าเนินการวจิยัการพฒันาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวทิยา แบ่งเป็น 4 ระยะ ดงัภาพประกอบ 

 
 
แผนภูมิท่ี 12 สรุปกระบวนการวจิยัและการพฒันาทั้ง 4 ขั้นตอนของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน    
การเรียนรู้วชิาชีพครู  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
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เพื่อให้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวทิยาบรรลุวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัจึงไดด้ าเนินการวจิยัตามละเอียดของแต่ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 
ขั้นตอนที ่1 กำรวจัิย (Research : R₁) ศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูลพืน้ฐำน (Analysis : A)  

เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
ส าหรับการออกแบบการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวทิยา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 วตัถุประสงค์  
เพื่อออกแบบการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวทิยา 
1.2 วธีิด ำเนินกำร 

1.2.1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานจากแหล่งขอ้มูลเอกสารและบุคคล ประกอบดว้ย   
1.2.1.1  ศึกษาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21   
1.2.1.2  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
1.2.1.3  ศึกษาการพฒันาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (Professional Learning 

community) หรือ PLC 
1.2.1.4 ศึกษาทกัษะชีวติ (Life Skill)  
1.2.1.5 ศึกษาทกัษะการสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivison 

Learning)  
1.2.1.6 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับสภาพการจดัการเรียนการสอนวิชา

จิตวิทยาจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนทศัน์พฒันาวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ์ครูพี่เล้ียงและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้รับมอบหมายหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุน และผูร่้วมพฒันาวิชาชีพครูของ
นกัศึกษาครู มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

1.2.2 ศึกษาวเิคราะห์ผูเ้รียน ดงัน้ี 

1.2.2.1 วเิคราะห์แบบการเรียนรู้  (Learning Style)  ของผูเ้รียน 

1.2.2.2 วเิคราะห์ทกัษะการเรียนรู้  

1.2.2.3 วเิคราะห์ทกัษะการเรียนรู้แบบลงมือกระท า  (Active Learning) 

ตามแบบปะเมิน สัง เกตและบันทึกพฤติกรรมการสอนของครูและ
พฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียนเพื่อวเิคราะห์ผูเ้รียน 
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1.3 กลุ่มตัวอย่ำง  
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา มีกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 
1.3.1 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ท่ี 

ก าลงัฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559 ในสาขากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์เป็น
นกัศึกษาครูท่ีผูว้ิจยัรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม โดยไดรั้บผิดชอบทั้งหมด 4 โรงเรียน แบ่งเป็น 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ นกัศึกษาครูกลุ่มทดลอง 
จ านวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรียน และนกัศึกษาครูกลุ่มขยายผล จ านวน 2 คน  1 โรงเรียน  

1.3.2 ครูพี่ เ ล้ียงท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีเป็นครูพี่ เ ล้ียงนักศึกษาครู ใน
โรงเรียนเครือข่ายท่ีร่วมพฒันาวิชาชีพครูของนกัศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน โดยใชเ้กณฑ์เป็นครูพี่เล้ียง
ท่ีเป็นผูร่้วมพฒันาวิชาชีพครู ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม ทั้ งหมด 4 โรงเรียน 
แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ครูพี่เล้ียงกลุ่ม
ทดลอง จ านวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรียน และครูพี่เล้ียงกลุ่มขยายผล จ านวน 2 คน  1  โรงเรียน 

1.3.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุน และผูร่้วม
พัฒนาวิชาชีพครูนักศึกษาครูในโรงเรียนเครือข่ายท่ีร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 4 คน โดยใชเ้กณฑ์เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีผูเ้ป็นสนบัสนุน และผูร่้วมพฒันาวิชาชีพครู 
ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบ ในการนิเทศ ติดตาม ทั้งหมด 4 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มทดลอง จ านวน 3 คน ทั้งหมด 
3 โรงเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มขยายผล จ านวน 1 คน  1 โรงเรียน 

1.3.4 อาจารยนิ์เทศก ์นกัศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั  
สุราษฎร์ธานี จ านวน  1  คน 
 

1.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวบข้อมูล 
1.4.1 แบบบนัทึกประเด็นสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา และแบบบนัทึก 

ประเด็นสัมภาษณ์ครูผูส้อน เพื่อด าเนินการรวบรวมสังเคราะห์และก าหนดแนวทางในการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาผูว้ิจยัได้ก าหนด 
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การสัมภาษณ์เก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยาจากผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน  4  คน และครูผูส้อน จ านวน 8 คน ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้
ก าหนดประเด็นค าถามตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.4.1.1 ศึกษาวิธีการสร้างประเด็นการสัมภาษณ์จากเอกสาร บทความ 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัอ่ืนๆ ไดส้ร้างข้ึนในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 

1.4.1.2 สังเคราะห์ทฤษฎีและเน้ือหาท่ีเ ก่ียวข้องในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์การวจิยั (Content Analysis) 

1.4.1.3 วางโครงสร้างการสัมภาษณ์หรือแนวประเด็นการถาม และการ
สัมภาษณ์ใหต้รงกบัวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้

1.4.1.4 ก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาส าหรับการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ซ่ึงมีประเด็น
ต่างๆ ดงัน้ี 

1.4.1.4.1 การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรือแผนงานท่ีส่งเสริม
ใหจ้ดัการเรียนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวทิยาส าหรับครู 

1.4.1.4.2 ผลกาการด าเนินการ และประโยชน์จากการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวทิยาส าหรับครู 

1.4.1.4.3 วิธีการในการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้สมรรถนะทางจิตวทิยาส าหรับครู 

1.4.1.4.4 ความตอ้งการในการไดรั้บการสนบัสนุนและพฒันา 
1.4.1.4.5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

1.4.1.5 ก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ครูผูส้อนส าหรับการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ซ่ึงมีประเด็นต่างๆ 
ดงัน้ี 

1.4.1.5.1 ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
สมรรถนะทางจิตวทิยาส าหรับครู 

1.4.1.5.2 ผลการด าเนินการและประโยชน์จากการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวทิยาส าหรับครู 

1.4.1.5.3 วิธีการในการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้สมรรถนะทางจิตวทิยาส าหรับครู 
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1.4.1.5.4 ความเหมาะสมของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้วชิาชีพครู 

1.4.1.5.5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
1.4.1.6 ร่างประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและขอ

ค าแนะน า 
1.4.1.7 น าประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษาแลว้ตรวจสอบการประเมินความตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของ
ภาษาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีตอ้งการประเมินโดยน าค าตอบท่ีไดรั้บจากแบบประเมินความ
สมเหตุสมผล ซ่ึงเป็นมาตราส่วน 5 ระดบั มาดดัแปลงเป็นคะแนน ดงัท่ี มาเรียม นิลพนัธ์ุ (2555: 
196) 

ประเด็นการการประเมินมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ใหค้ะแนนเท่ากบั  5 
ประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมมาก  ใหค้ะแนนเท่ากบั  4 
ประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมปานกลาง ใหค้ะแนนเท่ากบั  3 
ประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมนอ้ย  ใหค้ะแนนเท่ากบั  2 
ประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนนเท่ากบั  1 
1.4.1.8 การวเิคราะห์ขอ้มูล การประเมินความเหมาะสมกระท าโดยน ามา

วิเคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดและน ามาแปลความหมายตาม
เกณฑ ์มาเรียม  นิลพนัธ์ุ (2555: 196) 

 ค่าเฉล่ียคะแนน  4.50 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
 ค่าเฉล่ียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
 ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 การก าหนดค่าความตรงเชิงเน้ือหาของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละดา้น มีค่าคะแนน

ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป ถือว่าการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยาท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้งานได ้แต่ถา้ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานมากกว่า 1.00 ผูว้ิจยัตอ้งน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและท าการ
ตรวจสอบยนืยนัอีกคร้ัง 



140 

 

 

1.4.2 แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการ

ตอบสนองของนกัเรียนเพื่อวิเคราะห์ผูเ้รียน โดยวิเคราะห์แบบการเรียนรู้ (Learning Style) ของ

ผูเ้รียนวิเคราะห์ทกัษะการเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism Learning) 

และวเิคราะห์ทกัษะการเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active Learning) 

1.5  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.5.1 ขั้นเตรียมการ 

1.5.1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.5.1.2 สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบบนัทึกประเด็น

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา และแบบบนัทึกประเด็นสัมภาษณ์ครูผูส้อน 
1.5.2 ขั้นด าเนินการ  

1.5.2.1 ออกหนงัสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง  
1.5.2.2 ประสานงานกบัผูรั้บผดิชอบ 
1.5.2.3 แนะน าตวั สร้างสัมพนัธภาพ ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และขอความยนิยอมในการใหข้อ้มูล 
1.5.2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูผูส้อน 

1.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์

โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ตามขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของ สุภางค ์ 
จนัทวานิช (2545) ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน คือ การใช้แนวคิด ทฤษฎีและการสร้างแนวคิดส าหรับการ
วิเคราะห์การตรวจสอบขอ้มูล การจดบนัทึก และท าดชันีขอ้มูล การท าขอ้สรุปชัว่คราวและการ
ก าจดัขอ้มูลและสร้างขอ้สรุป 

จากขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research: R₁) เพื่อศึกษาบริบท วิเคราะห์ (Analysis: A) 
สภาพและขอ้มูลพื้นฐานการดูแลใหค้  าปรึกษา ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 13 
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ขั้นตอนที ่2  กำรพฒันำ (Development : D1)  ออกแบบและพฒันำกระบวนทศัน์ชุมชน 

แผนภูมิท่ี  13  ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research: R₁) เพื่อศึกษาบริบท วเิคราะห์ (Analysis: A) 

 

ขั้นตอนที ่1  กำรวจัิย (Research : R1) 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน 

การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  

ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนจำกแหล่งข้อมูลเอกสำรและบุคคล วิเครำะห์ผู้เรียน 

1. วเิครำะห์แบบกำรเรียนรู้ 
(Learning Style) ของผู้เรียน 
 

2. วเิครำะห์ทกัษะกำรเรียนรู้   โดย

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 

(Constructivism Learning) 

 

3. วเิครำะห์ทกัษะกำรเรียนรู้แบบ

ลงมือกระท ำ (Active Learning) 

ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนจำกแหล่งข้อมูลเอกสำร  

ประกอบดว้ย   

ศึกษาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และการ

พฒันาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (Professional learning community) 

หรือ PLC และทกัษะชีวิต (Lift Skill) และทกัษะการสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ย

ตนเอง (Construtivison Learning ) 

ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนจำกแหล่งข้อมูลบุคคล  
ประกอบดว้ย  
   การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนใน
โรงเรียน ในประเด็นท่ีเน้นสมรรถนะจิตวิทยาส าหรับครู จากการ
สมัภาษณ์ครูพี่เล้ียง จ านวน  8 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีนกัศึกษา
ลงพื้นท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน  4 คน  
 

ข้อมูลพืน้ฐำนผู้เรียน 

กำรพฒันำกระบวนทศัน์ชุมชนกำรเรียนรู้วชิำชีพครู  

เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะทำงจติวทิยำ  
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จากการด าเนินการวิจัยข้างต้น ผู ้วิจ ัยสรุปการด าเนินการวิจัยระยะท่ี 1 การวิจัย 
(Research: R₁) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน 
การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา ดงัตารางท่ี 14 

 
ตารางท่ี 14 ขั้นตอนการวิจยั (Research: R₁) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 

ระยะกำรวจิยั วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำร 
แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ 
กำร

วเิครำะห์
ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1 
กำรวจิยั 
(Research: 
R₁) เป็น
การศึกษา
วิเคราะห์
ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
(Analysis : A)  
  1.ศึกษา
ขอ้มูลพ้ืนฐาน
จาก
แหล่งขอ้มูล
เอกสาร และ
งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและ
บุคคล 
  2. ศึกษา

วิเคราะห์

ผูเ้รียน  

เพ่ือออกแบบ
การพฒันา
กระบวน
ทศันชุ์มชน
การเรียนรู้
วิชาชีพครู 
เพ่ือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวิทยา 
 

1. ศึกษาทกัษะท่ี

จ าเป็นส าหรับ

นกัเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21  

หลกัสูตร

แกนกลาง

การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 

2551 และ             

การพฒันาชุมชน

การเรียนรู้

วิชาชีพครู 

(Professional 

learning 

community) 

หรือ PLC             

และทกัษะ 

1. เอกสารและ
งานวิจยัเก่ียวกบั
การพฒันา
กระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู เพ่ือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ               
ทางจิตวิทยา 
2.ครูพ่ีเล้ียงและ
ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา
ไดรั้บมอบหมาย
หนา้ท่ีเป็น
ผูส้นบัสนุน และ
ผูร่้วมพฒันา
วิชาชีพครู
นกัศึกษา 

1.แบบบนัทึก     การ
วิเคราะห์เอกสาร 
2.แบบบนัทึกประเดน็
สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และแบบ
บนัทึกประเดน็
สมัภาษณ์ครูผูส้อน 
3.แบบบนัทึก                   
การสงัเกตพฤติกรรม             
การสอนตาม
สมรรถนะทางจิตวิทยา
ของนกัศึกษาวิชาชีพ
ครู 

- การ
วิเคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 
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ตารางท่ี 14 ขั้นตอนการวิจยั (Research: R₁) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั                 
การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (ต่อ) 

 
 

ระยะ 

กำรวจิยั 
วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำร แหล่งข้อมูล ระยะกำรวจิยั วตัถุประสงค์ 

  ชีวิต (Life Skill) 

และทกัษะ                  

การสร้างสรรค์

ความรู้ดว้ยตนเอง 

(Construtivison 

Learning) 

2.ศึกษาขอ้มูล

พ้ืนฐานจาก

แหล่งขอ้มูลบุคคล 

เก่ียวกบัสภาพ               

การจดัการเรียน

การสอนวิชา

จิตวิทยาส าหรับครู  

3. ศึกษาวิเคราะห์

ผูเ้รียนตามแบบ

สงัเกตและบนัทึก

พฤติกรรม                  

การสอนของครู

และพฤติกรรม                 

การตอบสนอง

ของนกัเรียน 

ครูในโรงเรียน
เครือข่ายท่ีร่วม
พฒันาวิชาชีพครู
ของนกัศึกษาครู 
มหาวิทยาลยั                
ราชภฏัสุราษฎร์
ธานี  ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2559 
ท่ีไดจ้ากการเลือก
แบบเจาะจง 
จ านวน 8 คน  
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ขั้นตอนที่ 2 กำรพฒันำ  (Development: D₁)  ออกแบบและพัฒนำ  (Design and Development)  
เป็นการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้

วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
การด าเนินการวิจยัในขั้นตอนน้ีเป็นการน าผลการศึกษาจากขั้นตอนท่ี 1 มาใช้ในการ

ก าหนดกรอบแนวคิดของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 วตัถุประสงค์ 
2.1.1 เพื่อออกแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเ รียนรู้วิชาชีพครูเพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
2.1.2 เพื่อตรวจสอบร่างการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
2.1.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้

วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
2.2 วธีิด ำเนินกำร 

2.2.1 วเิคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา จากการศึกษาใน
ขั้นตอนท่ี 1  

2.2.2 ออกแบบร่างการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา  โดยก าหนดกรอบแนวคิดในการพฒันากระบวนทศัน์ ก าหนด
องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์ ออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยก าหนดเน้ือหา วิธีการจดัการเรียนรู้ 
ส่ือการสอน เคร่ืองมือ และวธีิการวดัและประเมินผล เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

2.2.3 ตรวจสอบคุณภาพของร่างการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  

2.2.3.1 ตรวจสอบร่างการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
จิตวทิยาและการแนะแนว ดา้นหลกัสูตรและการสอน และดา้นการนิเทศการศึกษา จ านวน 5 คน  

2.2.3.2 ประเด็นท่ีตรวจสอบ ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์ขั้นตอนของการใช ้
และคู่มือการใช ้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยา  
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2.2.4 ประเมินประสิทธิภาพของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยใชแ้บบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและ
ความเป็นไปไดข้อง  “ PLEASE MODEL ”  ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ภาษาท่ีใชใ้นแบบตรวจสอบ แกไ้ขปรับปรุงแลว้ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดา้นจิตวิทยาและการแนะแนว ดา้นหลกัสูตรและการสอน 
และดา้นการนิเทศการศึกษา ประเมินแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไป
ไดข้อง  “  PLEASE  MODEL ” 

2.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรตรวจสอบยืนยนัควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำกระบวนทัศน์
ชุมชนกำรเรียนรู้วชิำชีพครูเพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะทำงจิตวทิยำ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบ คือ แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี
และความเป็นไปไดข้อง “ PLEASE MODEL ” ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อการน าส่ง
และขอรับแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไปได้ของ “ PLEASE 
MODEL” ของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยาโดยผูเ้ช่ียวชาญท าเคร่ืองหมายการตรวจสอบรายการหาค่าความตรง โดยใช้เกณฑ์ในการ
ประเมินความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบ โดยประเมินความตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมของภาษา  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นท่ีตอ้งการประเมินโดยน าค าตอบท่ีไดรั้บจากแบบ
ประเมินความเหมาะสมซ่ึงเป็นมาตราส่วน 5 ระดบั  

2.4 กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
2.4.1 การประเมินความเหมาะสมกระท าโดยน ามาวเิคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนความ

เหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดและน ามาแปลความหมายตามเกณฑ ์ 
การก าหนดค่าความตรงเชิงเน้ือหาของผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนตั้งแต่ 3.50 

ข้ึนไป  ถือวา่โครงร่างการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยาท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้งานได้ แต่ถ้าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
มากกวา่ 1.00 ผูว้จิยัตอ้งน ามาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและท าการตรวจสอบยืนยนั
อีกคร้ัง 

2.4.2 หลงัการตรวจสอบรายการแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี 
ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
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เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (PLEASE MODEL) ผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุง 

แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้ง
ของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 
(PLEASE MODEL) ของนกัศึกษาครู ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้ช่ียวชาญ  
ตอนท่ี 2 การตรวจสอบแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไป

ไดข้องการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 
(PLEASE MODEL) 

ตอนท่ี 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

2.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญดว้ยตนเอง 

2.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
2.6.1 วิเคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดและน ามา

แปลความหมายตามเกณฑ ์การประเมินความเหมาะสมรายขอ้ ขอ้ใดท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางถึง นอ้ย
ท่ีสุด ผูว้ิจยัตอ้งน ามาปรับปรุง ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญดงัท่ี มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2555: 196) 
กล่าวไวว้า่  

ค่าเฉล่ียคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
ค่าเฉล่ียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉล่ียคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

โดยพิจารณาค่าเฉล่ียท่ี 3.50 ข้ึนไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 ถือวา่
ขอ้นั้นมีความเหมาะสม ถา้ขอ้ใดต ่ากวา่เกณฑ์จะพิจารณาเหตุผลและค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญเป็น
รายขอ้เพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

2.6.2 ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
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2.6.3 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงใน
รายละเอียดเพื่อให้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวทิยามีความสมบูรณ์ 

จากขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) เพื่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน 
การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ปรับปรุง/แก้ไข 

ปรับปรุง/แก้ไข 

ขั้นตอนที ่2  กำรพฒันำ (Development : D1) 

ออกแบบกำรพฒันำกระบวนทศัน์ชุมชนกำรเรียนรู้วชิำชีพครู 
เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะทำงจิตวทิยำ 

 

1.  พฒันำและออกแบบโครงร่ำง การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยาโดย 

1.1 วิเคราะห์และสงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา จากเอกสารในขั้นตอนท่ี 1  

1.2  ออกแบบการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

             1)  ก  าหนดกรอบแนวคิดในการพฒันากระบวนทศัน์  2)  ก  าหนดองคป์ระกอบของกระบวนทศัน์ 
             3)  ออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยก าหนดเน้ือหา วิธีการจดัการเรียนรู้ ส่ือการสอน เคร่ืองมือ และวิธีการวดัและ 
ประเมินผล เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับครู 

1.3  ออกแบบเคร่ืองมือประกอบการใช้กระบวนทศัน์ ไดแ้ก่ คูมื่อการใชก้ระบวนทศัน์  แบบประเมินเสริมสร้าง  
      สมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับครู 
 

3. ประเมินประสิทธิภำพของกำรพฒันำกระบวนทัศน์ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ 
    โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน ์จากการใชแ้บบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความ
เป็นไปไดข้อง “PLEASE MODEL” กบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดา้นจิตวิทยาและการแนะแนว 
ดา้นหลกัสูตรและการสอน และดา้นการนิเทศการศึกษา  

2. ตรวจสอบคุณภำพของกระบวนทัศน์และเคร่ืองมือประกอบกำรใช้กำรพัฒนำกระบวนทัศน์ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพครู 

เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะทำงจิตวทิยำ ประกอบด้วย   
1) การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ    2) คู่มือครูส าหรับการใชก้ระบวนทศัน ์
3) เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลการใชก้ระบวนทศัน์ ไดแ้ก่    

 แบบทดสอบสมรรถนะทางจิตวิทยา  วิธีการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนทศัน์ 
คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์  หน่วยและแผนการจดัการเรียนรู้ 
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง และหาค่าความเช่ือมัน่ 

การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู  

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
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แผนภูมิท่ี 14 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบและการพฒันา (Development : D1) เพื่อการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 
จากแผนภูมิท่ี 14 สามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี 15 

 
ตารางท่ี 15  สรุปขั้นตอนด าเนินการวจิยั ขั้นตอนท่ี 2 (Designed and Development: D₁)  
การออกแบบและการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ      
ทางจิตวทิยา 

ระยะกำรวจัิย วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ 
กำร 

วเิครำะห์ 
ข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 1 
การพฒันา
และออกแบบ
โครงร่างการ
พฒันา
กระบวน
ทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้
วชิาชีพครู
เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวทิยา 

1.เพื่อ
ออกแบบ
การพฒันา
กระบวน
ทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้
วชิาชีพครู 
เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวทิยา 

 

1.วเิคราะห์และ
สังเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวทิยาโดย
วเิคราะห์ผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาในขั้นตอน
ท่ี 1 

1.เอกสารและ
งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
2.เอกสารจาก
การศึกษาการ
วจิยัระยะท่ี 1 

แบบบนัทึก
การ
วเิคราะห์
ขอ้มูลการ
พฒันา
กระบวน
ทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้
วชิาชีพครู 
เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวทิยา 

การ
วเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 
 

 

 

 

 



150 

 

 

ตารางท่ี 15  สรุปขั้นตอนด าเนินการวจิยั ขั้นตอนท่ี 2 (Designed and Development: D₁)  
การออกแบบและการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ     
ทางจิตวทิยา (ต่อ) 

ระยะกำรวจัิย วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ 
กำร 

วเิครำะห์ 
ข้อมูล 

ขั้นท่ี 2 การ
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
การพฒันา
กระบวน
ทศัน์ของ
เคร่ืองมือ
ประกอบการ
ใชก้ารพฒันา
กระบวน
ทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้
วชิาชีพครู 
เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวทิยา 

2. เพื่อ
ตรวจสอบ
ร่างการ
พฒันา
กระบวน
ทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้
วชิาชีพครู 
เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวทิยา 

2 

1.ตรวจสอบยนืยนั
ความเหมาะสมของ
การพฒันากระบวน
ทศัน์ฯ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
พฒันาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นจิตวทิยาและ
การแนะแนว 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
หลกัสูตรและการ
สอน และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
นิเทศการศึกษา 
จ านวน 5 คน 
2.ปรับปรุงการ
พฒันากระบวน
ทศัน์ฯ ตาม
ค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นพฒันาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นจิตวทิยา
และการแนะ
แนว 
ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นหลกัสูตร
และการสอน 
และ
ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการนิเทศ
การศึกษา 
จ านวน 5 คน 
 

1.คู่มือการใช้
การพฒันา
กระบวน
ทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้
วชิาชีพครู
เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวทิยา 
2.แบบตรวจ 
สอบรายการ
การพฒันา
กระบวน
ทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้
วชิาชีพครู
เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวทิยา 

วเิคราะห์
ดชันีความ
สอดคลอ้ง
มาตราส่วน  
( X ) และ
ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
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ตารางท่ี 15  สรุปขั้นตอนด าเนินการวจิยั ขั้นตอนท่ี 2 (Designed and Development: D₁)  
การออกแบบและการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 
ทางจิตวทิยา (ต่อ) 
 

ระยะกำรวจัิย วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
แหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
เคร่ืองมือ 

กำร

วเิครำะห์ 

ข้อมูล 

พฒันา
กระบวน
ทศัน์ 
ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพ
ครู เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวทิยา 

พฒันา
กระบวน
ทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้
วชิาชีพครู 
เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวทิยา 

เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวทิยา โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎี และความ
เป็นไปไดเ้พื่อพฒันา
และหาประสิทธิภาพ
การพฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อพฒันา
สมรรถนะทาง
จิตวทิยา 
2.ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีได้
ปรับปรุงแกไ้ขการ
พฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อพฒันา
สมรรถนะทาง
จิตวทิยา 

ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นจิตวทิยา
และการแนะ
แนว 
ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นหลกัสูตร
และการสอน 
และ
ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการนิเทศ
การศึกษา 
จ านวน 5 คน 

เชิงเชิง
ทฤษฎีและ
ความ
เป็นไปได้
ของ 
“PLEASE 
MODEL” 

มาตรฐาน 
(S.D.) 
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ขั้นตอนที ่3  กำรวจัิย (Research: R₂) เป็นกำรทดลองใช้กำรพัฒนำกระบวนทัศน์ชุมชนกำรเรียนรู้
วชิำชีพครู เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะทำงจิตวทิยำ  

การด าเนินการวิจยัในขั้นตอนน้ีเป็นการน าการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ในขั้นตอนท่ี 2 ใช้กบักลุ่มทดลองเพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิผลของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา ท่ีพฒันาข้ึน โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองต้น (Pre-Experimental Design) โดย
ประยกุตใ์ชแ้บบการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว ผสมผสานกบัรูปแบบการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi 
Experimental Design) แบบดุลยภาพดา้นเวลา (Time-Samples Design)  และกลุ่มตวัอยา่งของการ
ทดลองต่อเน่ือง (Campbell and Stanley , 1963 : 43) (นิคม ตงัคะพิภพ 2543 : 331) โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

3.1 วตัถุประสงค์  
เพื่อน าการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวิทยาไปทดลองใช้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ “PLEASE 
MODEL” 

3.2 วธีิกำรศึกษำ 
การน าการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวทิยาไปทดลองใชก้ าหนดวธีิการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน กล่าวคือ 
3.2.1 การเตรียมการก่อนการทดลองใชก้ารพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพครู โดยผูว้ิจยัเตรียมการทดลองการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา โดยการเตรียมกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ท่ีก าลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ในสาขากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีไดจ้าก
การเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์เป็นนักศึกษาครูท่ีผูว้ิจยัรับผิดชอบในการนิเทศ 
ติดตาม โดยไดรั้บผดิชอบทั้งหมด 4 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ นกัศึกษาครูกลุ่มทดลอง จ านวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรียน และนกัศึกษา
ครูกลุ่มขยายผล จ านวน 2 คน 1 โรงเรียน  

3.2.2 การช้ีแจงนกัศึกษากลุ่มทดลอง 
การช้ีแจงและแนะน าขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งทดลองในการใชก้ารพฒันา

กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
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    3.2.3 ขั้นตอนการทดลองใชก้ารพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

3.2.3.1 ผูว้จิยัด าเนินการทดสอบก่อนและหลงัการใชก้ารพฒันา 
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยากบักลุ่มตวัอย่าง 
โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ The One Group Pretest – Posttest Design และวดัซ ้ าเพื่อทดสอบ
สมรรถนะทางจิตวทิยา 

3.2.3.2 รวบรวมขอ้มูล มีการทดสอบสมรรถนะทางจิตวทิยา ก่อน 
การใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ระหว่างการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยาและหลังการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 

3.2.3.3 ติดตามผลการใชก้ารพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้ 
วชิาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัก าหนดข้ึน 

3.2.4 การประเมินผลการทดลองใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อพฒันาสมรรถนะทางจิตวทิยา 

3.2.4.1 ประเมินผลก่อนการใชก้ารพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ระหว่างการใช้การพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาและหลังการใช้การพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

3.2.4.2 ติดตามผลการใชก้ารพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้ 
วชิาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัก าหนดข้ึน 

3.3 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.3.1 การก าหนดประชากร 
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู โดยผู ้วิจ ัย

เตรียมการทดลองการใช้การพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยาแก่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีท่ี
ก าลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559 รวมทั้งส้ิน 516 คน  ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นกัศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ 
นกัศึกษาสาขาวชิาศิลปะ 

3.3.2 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลองคร้ังน้ี เป็น นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีท่ีก าลังฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูเต็มรูปแบบใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ในสาขากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีไดจ้ากการ
เลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน โดยใชเ้กณฑเ์ป็นนกัศึกษาครูท่ีผูว้จิยัรับผดิชอบในการนิเทศ ติดตาม 
โดยได้รับผิดชอบทั้ งหมด 4 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ นกัศึกษาครูกลุ่มทดลอง จ านวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรียน และนกัศึกษา
ครูกลุ่มขยายผล จ านวน 2 คน 1 โรงเรียน 

3.4 เคร่ืองมือประกอบกำรใช้กำรพฒันำกระบวนทศัน์ชุมชนกำรเรียนรู้วชิำชีพครู  
เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะทำงจิตวทิยำ 

เคร่ืองมือประกอบการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา เพื่อประเมินประสิทธิผล มีดงัน้ี 

3.4.1 แบบประเมินความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู (Professional learning community) 

3.4.2 แบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้ ในการพฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

3.4.3 แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

3.4.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง และนักศึกษาครู ท่ีมีต่อการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

3.5 ข้ันตอนกำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.5.1 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาครู ด้านความรู้ ความเขา้ใจท่ีมีต่อการ

พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเ รียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 
(Professional learning community) เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดบั คือ 

ระดบั  4  หมายถึง  มีระดบัความรู้ ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั  3  หมายถึง  มีระดบัความรู้ ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั  2  หมายถึง  มีระดบัความรู้ ความเขา้ใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ระดบั  1  หมายถึง  มีความรู้ ความเขา้ใจ อยูใ่นระดบันอ้ย 
ผูว้จิยัไดก้ารก าหนดค่าความรู้ ความเขา้ใจมีค่าคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไปถือ

วา่ มีความรู้ ความเขา้ใจ อยูใ่นระดบั มาก 
การด าเนินการสร้างและพฒันาแบบประเมินความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันา

กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู  (Professional Learning Community) มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเก่ียวกบัการประเมินความรู้ ความเขา้ใจใน

การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู  (Professional Learning Community) 
2. สร้างแบบประเมินให้มีความครอบคลุม ตรงตามวตัถุประสงค์ของการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขอบข่ายท่ีไดก้ าหนดไว ้
3. น าแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง แกไ้ข 
4. น าแบบประเมินท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 

ตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
5. น าแบบประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และ

น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
3.5.2  แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีต่อการพฒันา

กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
เป็นแบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้ ในการพฒันากระบวน

ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา  เป็นแบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั คือ 

ระดบั 5  หมายถึง  มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้แต่ละดา้น อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 

ระดบั 4  หมายถึง  มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้แต่ละดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก 

ระดบั 3  หมายถึง  มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้แต่ละดา้น อยูใ่น
ระดบั ปานกลาง 

ระดบั 2  หมายถึง  มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้แต่ละดา้น อยูใ่น
ระดบันอ้ย 

ระดบั 1  หมายถึง  มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้แต่ละดา้น อยูใ่น
ระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ผูว้จิยัไดก้ารก าหนดค่าความสามารถในการจดัการเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉล่ีย
ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป ถือวา่ มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ในแต่ละดา้น อยูใ่นระดบั มาก 

การด าเนินการสร้างและพฒันาแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นครู มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเก่ียวกบัความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 
2. สร้างแบบประเมินใหมี้ความครอบคลุม ความสามารถในการจดัการ

เรียนรู้และตรงตามวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขอบข่ายท่ีไดก้ าหนดไว ้
3. น าแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง แกไ้ข 
4. น าแบบประเมินท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 

ตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
5. น าแบบประเมินไปปรับปรุงแกไ้ข ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และ

น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
3.5.3 แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน

การเรียนรู้วชิาชีพส าหรับครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 เป็นแบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพส าหรับครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 
คือ 
 ระดบั  5  หมายถึง  มีสมรรถนะทางจิตวทิยาอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
 ระดบั  4  หมายถึง  มีสมรรถนะทางจิตวทิยาอยูใ่นระดบั มาก 
 ระดบั  3  หมายถึง  มีสมรรถนะทางจิตวทิยาอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 ระดบั  2  หมายถึง  มีสมรรถนะทางจิตวทิยาอยูใ่นระดบั นอ้ย 
 ระดบั  1  หมายถึง  มีสมรรถนะทางจิตวทิยาอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 ผูว้ิจยัไดก้ารก าหนดค่าสมรรถนะทางจิตวิทยามีค่าคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป ถือ
วา่ มีสมรรถนะทางจิตวทิยาอยูใ่นระดบัมาก 
 การด าเนินการสร้างและพฒันาแบบประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยามีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเก่ียวกบัเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 2. สร้างประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาให้มีความครอบคลุม และตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขอบข่ายท่ีไดก้ าหนดไว ้
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 3. น าแบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง แกไ้ข 
 4. น าแบบประเมินประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
 5. น าแบบประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และ
น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

3.5.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง และนักศึกษาครู ท่ีมีต่อการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง และนกัศึกษาครู ท่ีมีต่อการพฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดบั คือ 

ระดบั 5 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

ระดบั 4  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  อยูใ่นระดบั มาก 

ระดบั 3 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  อยูใ่นระดบั นอ้ย 

ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชน                
การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 

ผูว้ิจยัได้การก าหนดค่าความคิดเห็น มีค่าคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป               
ถือวา่ มีความคิดเห็น อยูใ่นระดบั มาก 
 การด าเนินการสร้างและพฒันาแบบสอบถามความคิดเห็น มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเก่ียวกับเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม                
ความคิดเห็น 
 2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นให้มีความครอบคลุม และตรงตามวตัถุประสงค์ของ            
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขอบข่ายท่ีไดก้ าหนดไว ้
 3. น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์                   
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุง แกไ้ข 
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 4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
ตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
 5. น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู ้เ ช่ียวชาญ                  
และน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

จากรายละเอียดการด าเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R₂) การทดลอง
ใชก้ารพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ผูว้ิจยั
ไดส้รุปดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 15 
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แผนภูมิท่ี 15  ขั้นตอนท่ี 3 การวจิยั (Research : R2) ทดลองใชก้ารพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน                      

การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  

ขั้นตอนที่ 3  กำรวจิัย (Research : R2)  

ทดลองใช้กำรพฒันำกระบวนทัศน์ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพครู  

เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะทำงจิตวทิยำ 

กระบวนทัศน์

 

กระบวนทัศน์

1. วตัถุประสงคก์ารทดลอง คือ เพื่อน า

กระบวนทศัน์การพฒันาชุมชน              

การเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวิทยาไปทดลองใช้

ตามกระบวนการจดัการเรียนรู้ของ

รูปแบบ PLEASE MODEL 

2. แบบแผนการทดลอง เป็นแบบ

ก าหนดกลุ่มทดลอง ทดสอบก่อนกบั

หลงัการใชก้ระบวนทศัน์การพฒันา

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดย

ใชแ้บบแผนการทดลองแบบ The One-

Group Pretest–Posttest Design และวดั

ซ ้าเพ่ือทดสอบสมรรถนะทางจิตวิทยา 

3.  การรวบรวมขอ้มูล มีการทดสอบวดั

สมรรถนะทางจิตวิทยา ก่อนใช้

กระบวนทศัน์ ระหวา่งใชก้ระบวนทศัน์ 

หลงัใชก้ระบวนทศัน์ และติดตามผล

การใชก้ระบวนทศัน์การพฒันาชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวิทยาตามรูปแบบท่ี

ผูวิ้จยัพฒันาข้ึน 

กระบวนทัศน์

 

 

 

 

 

ระยะที ่1 ก่อนใช้กระบวนทศัน์ 

ประเมินผลสมรรถนะทางจิตวิทยา 

ระยะที่ 3 หลังใช้กระบวนทัศน์ 
ประเมินผลสมรรถนะทางจิตวิทยา 

ระยะที ่4  ตดิตำมผลกำรใช้กระบวน

ทศัน์ 

ประเมินผลสมรรถนะทางจิตวิทยา 

ระยะที่ 2 ระหว่ำงใช้กระบวนทัศน์ 
ประเมินผลสมรรถนะทางจิตวิทยา 
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จากรายละเอียดการด าเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั  (Research: R₂)เพื่อทดลองใช้

การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ผูว้ิจยัได้

สรุปดงัแสดงใน ตารางท่ี 16 

 

ตารางท่ี 16  สรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจยัในการวิจยัระยะท่ี 3 การวิจยั (Research: R₂)                     
เพื่อทดลองใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 

 

ระยะกำรวจิยั วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ 
กำร

วเิครำะห์
ข้อมูล 

การวจิยัระยะท่ี 3 
การน า                  
การพฒันา
กระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะทาง
จิตวทิยา ไป
ทดลองใชใ้น
สถานการณ์จริง 

เพื่อน า               
การพฒันา
กระบวนทศัน์
ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทาง
จิตวทิยาไป
ทดลองใชต้าม
กระบวน               
การจดัการ
เรียนรู้ของ
รูปแบบ 
“PLEASE 
MODEL” 

1.การเตรียม           
การก่อนทดลอง 
โดยก าหนดกลุ่ม
ทดลอง ทดสอบ
ก่อนกบัหลงัการ
ใชก้ารพฒันา
กระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะทาง
จิตวทิยา โดยใช้
แบบแผนการ
ทดลองแบบ                 
The One-Group 
Pretest–Posttest 
Design และวดัซ ้ า  

1.ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
จ านวน 4 คน 
2.ครูพ่ีเล้ียง 
จ านวน 8 คน 
2.อาจารย์
นิเทศก ์จ านวน 
1 คน 
3.นกัศึกษาฝึก 
ประสบการณ์ 
วชิาชีพครู 
จ านวน 8 คน 

1. แบบประเมิน
ความรู้ ความ
เขา้ใจในการ
พฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู  
(Professional 
learning 
community) 
2. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การจดัการเรียนรู้ 
ท่ีมีต่อการพฒันา
กระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อ 

1.ค่าเฉล่ีย(
X ) 

2.ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
3.t-test 
(Dependent)  
4.การ
วเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 
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ตารางท่ี 16  สรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจยัในการวิจยัระยะท่ี 3 การวิจยั (Research: R₂)เพื่อ
ทดลองใช้การพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยา (ต่อ) 

ระยะกำรวจิยั วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
แหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
เคร่ืองมือ 

กำร

วเิครำะห์

ข้อมูล 

   เพื่อทดสอบ
สมรรถนะทาง
จิตวทิยา 

2.ขั้นตอนการ
ทดลองใชก้าร
พฒันา
กระบวนทศัน์
ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพ
ครู เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะทาง
จิตวทิยา 

3.การ
ประเมินผล                  
การทดลองใช้
การพฒันา
กระบวนทศัน์
ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพ
ครู เพื่อพฒันา
สมรรถนะทาง
จิตวทิยา 

เสริมสร้าง
สมรรถนะ                 
ทางจิตวทิยา 

3 แบบประเมิน
สมรรถนะทาง
จิตวทิยาท่ีมีตอ่                        
การพฒันา
กระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ   ทาง
จิตวทิยา 

4 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
ครูพ่ีเล้ียง และ
นกัศึกษาครู ท่ีมี
ต่อการพฒันา
กระบวนทศัน์
ชุมชน                    
การเรียนรู้วชิาชีพ
ครู                   
เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะ             
ทางจิตวทิยา 
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ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ (Development: D₂) ประเมินผล (Evaluation : E) การพฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ขั้นตอนน้ี ประกอบดว้ย การน าผลการประเมินจากการทดลองใช้การพฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยามาพิจารณาทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ใหส้มบูรณ์และมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 

4.1 วตัถุประสงค์ 
เพื่อประเมินและปรับปรุงการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู   

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
4.2 วธีิด ำเนินกำร 

การด าเนินการผูว้ิจยัได้ด าเนินการประเมินกระบวนการในการพฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาจากนั้นก าหนดมิติในการ
ประเมิน โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างด าเนินการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา จนกระทัง่เสร็จส้ินการด าเนินการ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

4.2.1 ประเมินประสิทธิผลของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา ประกอบดว้ย 

4.2.1.1 ผลการศึกษาผลหลกั (Main effects) และผลปฏิสัมพนัธ์ (Interaction 
effects) ของความสามารถพื้นฐานและแบบการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู 

4.2.1.2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางจิตวิทยานัก ศึกษาครู ท่ี มี
ความสามารถพื้นฐาน และแบบการเรียนรู้ต่างกนั ท่ีเรียนตามการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน การ
เรียนรู้วชิาชีพส าหรับครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

4.2.1.3. ผลการศึกษาพฒันาการ และความคงทนด้านใช้กระบวนทัศน์
นกัศึกษาครู ท่ีมีความสามารถพื้นฐานและแบบการเรียนรู้ต่างกนั ท่ีใชต้ามกระบวนทศัน์การพฒันา 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วชิาชีพส าหรับครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา มี 4 ระยะ ไดแ้ก่  

ระยะท่ี 1 ก่อนใชก้ระบวนทศัน์  
ระยะท่ี 2 ระหวา่งใชก้ระบวนทศัน์  
ระยะท่ี 3 หลงัใชก้ระบวนทศัน์ 
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ระยะท่ี 4 ติดตามผลการใช้กระบวนทศัน์น าผลการประเมินความรู้ 
 ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ ท่ีมีต่อการพฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา การประเมินสมรรถนะทาง
จิตวิทยาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยา และความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง และนกัศึกษาครู ท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยเขียนน าเสนอเป็นเอกสาร การพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

4.2.2 น าการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยาไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5 คน พิจารณาเพื่อตรวจสอบและรับรอง  

4.2.3 ปรับปรุงการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาร่วมกนั 

4.2.4 จดัท าการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครูฉบบัสมบูรณ์ 
4.2.5 ขยายผลรูปแบบ (Transportability) โดยผูว้ิจยัช้ีแจง วตัถุประสงค์ และ

วธีิการใชข้องการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  รวมทั้งการประเมินประสิทธิผล
การใช้กระบวนทศัน์ให้แก่ครูผูส้อน และกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการขยายผลการวิจยัในคร้ังน้ีโดย
ผูว้ิจยั และครูผูส้อนร่วมกนัด าเนินการประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์ท่ีใชใ้นการวิจยัตาม
วตัถุประสงค ์3 ขอ้ คือ 

1. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะทางจิตวทิยาของนกัศึกษาครู กลุ่มขยายผลท่ี
เรียนตามของกระบวนทศัน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาส าหรับครูก่อนและหลงั
เรียน 

2. เพื่อศึกษาพฒันาสมรรถนะทางจิตวิทยาของนกัศึกษาครู กลุ่มขยายผลใช้
การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา มี 4 
ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 ก่อนใช้กระบวนทศัน์ ระยะท่ี 2 ระหวา่งใช้กระบวนทศัน์ ระยะท่ี 3 หลงัใช้
กระบวนทศัน์ ระยะท่ี 4 ติดตามผลการใชก้ระบวนทศัน์ 

3. เพื่อศึกษาสมรรถนะจิตวิทยาของนกัศึกษาครู กลุ่มขยายผลรูปแบบหลงั
เรียนตามการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
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4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เอกสารการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวทิยา 
4.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลจากการรับรองการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบพิจารณาอีกคร้ังและท าการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยการให้ผูเ้ช่ียวชาญลงความเห็นจาก
เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา ในประเด็นการสอบถามเพื่อตรวจสอบคุณภาพของการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยน าไปตรวจสอบค่าเฉล่ีย
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดและน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมราย
ขอ้  ข้อใดท่ีอยู่ในระดับปานกลางถึง น้อยท่ีสุด ผูว้ิจยัต้องน ามาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

โดยพิจารณาค่าเฉล่ียท่ี 3.50 ข้ึนไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 ถือวา่
ขอ้นั้นมีความเหมาะสม ถา้ขอ้ใดต ่ากวา่เกณฑ์จะพิจารณาเหตุผลและค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญเป็น
รายขอ้เพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

การแก้ไขปรับปรุงการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
ไปปรับปรุงในรายละเอียดเพื่อให้การพฒันากระบวนทศัน์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยามีความสมบูรณ์ 

4.5 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
4.5.1 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์และ การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบพิจารณาและ
รับรองไปยงัผูท้รงคุณวุฒิพร้อมแนบตน้แบบร่างการพฒันากระบวนทศัน์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยาใหพ้ิจารณา 

4.5.2 ขอสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบ พิจารณาและรับรอง
การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

4.5.3 ปรับการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยาตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ 



165 

 

 

จากรายละเอียดการด าเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D₂)การ
ประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงการพฒันากระบวนทศัน์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา ผูว้จิยัไดส้รุปดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 16 
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แผนภูมิท่ี 16 ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) ประเมินประสิทธิผลของการพฒันา                     

กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 

 ขั้นตอนที ่4  กำรพฒันำ (Development : D2) กำรประเมินผล (Evaluation : E)  

ประเมินประสิทธิผลของกำรพฒันำกระบวนทัศน์ชุมชนกำรเรียนรู้วชิำชีพครู 

เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะทำงจิตวทิยำ 

ประเมินประสิทธิผลของกำรพฒันำกระบวนทัศน์ชุมชน
กำรเรียนรู้วชิำชีพครู เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะทำง
จิตวทิยำ 
 
 
1. ผลการศึกษาผลหลกั (Main effects) และผลปฏิสมัพนัธ์ 
(Interaction effects) ของความสามารถพื้นฐาน และแบบ                 
การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู 
2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางจิตวิทยานกัศึกษาครู                
ท่ีมีความสามารถพื้นฐาน และแบบการเรียนรู้ต่างกนั ท่ีเรียน
ตามการพฒันากระบวนทศันชุ์มชนการเรียนรู้วิชาชีพครู                  
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 
3. ผลการศึกษาพฒันาการ และความคงทนดา้นใชก้ระบวน
ทศันน์กัศึกษาครู ท่ีมีความสามารถพื้นฐานและแบบการเรียนรู้
ต่างกนั ท่ีใชต้ามการพฒันากระบวนทศันชุ์มชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา มี 4 ระยะ 
ไดแ้ก่  
ระยะที ่1 ก่อนใชก้ระบวนทศัน ์ 
ระยะที ่2 ระหวา่งใชก้ระบวนทศัน ์ 
ระยะที ่3 หลงัใชก้ระบวนทศัน ์
ระยะที ่4 ติดตามผลการใชก้ระบวนทศัน์ 
4.  ผลการศึกษาสมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับครูของนกัศึกษา
ครู ท่ีมีความสามารถพื้นฐาน และแบบการเรียนรู้ต่างกนั                
หลงัการใชก้ารพฒันากระบวนทศันชุ์มชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
 

การพฒันากระบวนทศัน์การเรียนรู้วชิาชีพครู 

ขยายผลรูปแบบ (Transportability) 
 
 ผูว้ิจยัช้ีแจง วตัถุประสงค ์และวธีิการใชข้องการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู รวมทั้งการประเมิน
ประสิทธิผลการใชก้ระบวนทศัน์ ให้แก่ครูผูส้อน และกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีใชใ้นการขยายผลการวิจยัในคร้ังน้ี  โดยผูว้ิจยัและครูผูส้อนร่วมกนั
ด าเนินการประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์ท่ีใชใ้นการวิจยั 
ตามวตัถุประสงค ์3 ขอ้ คือ 
     1.เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะทางจิตวทิยาของนกัศึกษาครู กลุ่ม
ขยายผลที่เรียนตามของกระบวนทศัน์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ             
ทางจิตวทิยาครูก่อนและหลงัเรียน 
     2. เพื่อศึกษาพฒันาสมรรถนะทางจิตวิทยาของนกัศึกษาครู              
กลุ่มขยายผลใชก้ารพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาส าหรับครู มี 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะท่ี 1 ก่อนใชก้ระบวนทศัน์  ระยะท่ี 2 ระหวา่งใชก้ระบวนทศัน์  
ระยะท่ี 3 หลงัใชก้ระบวนทศัน์ ระยะท่ี 4 ติดตามผลการใชก้ระบวน
ทศัน์ 
     3. เพื่อศึกษาสมรรถนะจิตวทิยาของนกัศึกษาครู กลุ่มขยายผล
รูปแบบหลงัเรียนตามการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้                
ทางวชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะจิตวิทยาครู 

 

การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้

วชิาชีพครูฉบบัสมบูรณ์ 
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จากรายละเอียดการด าเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D₂) 
ประเมินผล (Evaluation : E) การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา ผูว้จิยัไดส้รุปดงัแสดงใน ตารางท่ี 17 
 
ตารางท่ี  17 สรุปขั้นตอนการด าเนินการวจิยัในการวจิยัระยะท่ี 4 การพฒันา (Development: D₂)   
การประเมินผลและปรับปรุงการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 

 

ระยะกำรวจิยั วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ 
กำร

วเิครำะห์
ข้อมูล 

การวจิยั             
ระยะท่ี 4 การ
ประเมิน ผล
และ            
ปรับ ปรุง                   
การพฒันา
กระบวนทศัน์
ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพ
ครู เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะทาง
จิตวทิยา 

เพื่อประเมินและ
ปรับปรุงการ
พฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชน               
การเรียนรู้วชิาชีพ
ครู เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ                  
ทางจิตวทิยา 

1.ประเมินประสิทธิผล
ของการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชน             
การเรียนรู้วชิาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะ                   
ทางจิตวทิยา 
2.น าการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้วชิาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะ                   
ทางจิตวทิยาไปให้
ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5 
คน พิจารณาเพื่อ
ตรวจสอบและรับรอง  
3. ปรับปรุงการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้วชิาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา  

1.ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
จ านวน 4 คน 
2.ครูพ่ีเล้ียง 
จ านวน 8 คน 
2.อาจารยนิ์เทศก ์
จ านวน 1  คน 
3. เพื่อนนกัศึกษา
ครู จ านวน 8 คน 

1.เอกสาร
การพฒันา
กระบวน
ทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้
วชิาชีพครู 
เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวทิยา 
 
 
 
 
 

1.ค่าเฉล่ีย(
X ) 

2.ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
3.การ
วเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 
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ตารางท่ี  17 สรุปขั้นตอนการด าเนินการวจิยัในการวจิยัระยะท่ี 4 การพฒันา (Development: D₂)   
การประเมินผลและปรับปรุงการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา (ต่อ) 

 

ระยะ 

กำรวจิยั 
วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

แหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
เคร่ืองมือ 

กำร

วเิครำะห์

ข้อมูล 

  น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์พิจารณา
ร่วมกนั 
4. จดัท าการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะ                       
ทางจิตวทิยาฉบบัสมบูรณ์ 
5.ขยายผลรูปแบบ 
(Transportability) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง “ การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา ” การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) กล่าวคือ จะมีการเก็บขอ้มูล
ทั้งในส่วนท่ีเป็นเชิงปริมาณจากแบบประเมิน และส่วนท่ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการสังเกต และการ
สัมภาษณ์ กลุ่มตวัอย่างเพื่อตอบค าถามการวิจยัให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์หลกัของการวิจยัซ่ึงมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลดงัน้ี  

ตอนท่ี 1  ผลการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยา 
 ตอนท่ี 2  ผลการประเมินประสิทธิภาพการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 ตอนท่ี 3  ผลการประเมินประสิทธิผลการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 ตอนท่ี 4  ผลการปรับปรุงและขอ้เสนอแนะการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตอนที่ 1 ผลการพฒันาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา  
 ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา มีแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา ดงัน้ี 

1. หลกัการแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา 
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 

2. บทบาทจากผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศกค์รูพี่เล้ียงเพื่อนนกัศึกษาครู 
 (Peer Coaching) การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 

3. บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา (Coaching Mentoring) 
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  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวจัิยที่เกีย่วข้องกบัการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรียนรู้วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 
 จากการพฒันาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู    เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา ผู ้วิจ ัยได้แบบจ าลองการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูท่ีมีช่ือว่า  
PLEASE   MODEL ซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนตามแนวคิดเก่ียวกบัชุมชน  การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional 
Learning  Community)  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพ  (Professional  Development)  แนวคิด
เก่ียวกบัสมรรถภาพมาตรฐานวิชาชีพครูดา้นจิตวิทยา ส าหรับครู แนวคิดเก่ียวกบั ทฤษฏีการเรียนรู้การ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและส่งผลต่อการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
โดยการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 
(PLEASE  MODEL) ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 Planning : P  ขั้นท่ี 2 Leading Instruction : L 
ขั้นท่ี 3 Empowerment : E  ขั้นท่ี 4 Assessment : A ขั้นท่ี 5 Standard : S และ ขั้นท่ี 6 Evaluation : E  

ขั้นที ่1 Planning: P เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลพื้นฐาน สมรรถนะทางจิตวิทยาที่
เกดิขึน้ในช้ันเรียน และร่วมกนัวางแผนพฒันาผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลีย้ง เพ่ือน
นักศึกษาครู (Peer Coaching) ผู้วิจัย ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะตามการพัฒนาวิชาชีพครู 
(การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา) คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) ร่วมมือกนั
วเิคราะห์สภาพและปัญหาของการดูแลใหค้  าปรึกษานกัศึกษาครู สภาพและปัญหาดา้นกระบวนของ
การนิเทศนกัศึกษาครูและกระบวนการในการให้ค  าปรึกษาในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็ม
รูปแบบ ตลอดจนศึกษาความตอ้งการในการพฒันาวิชาชีพครู ร่วมกนัก าหนดส่ิงท่ีมีความจ าเป็น
และควรไดรั้บการพฒันา โดยเร่ิมตน้แบบสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 
(Need Assessment) จากผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และครูพี่เล้ียง เพื่อให้ไดข้อ้มูล (Actual) จาก
ผูท่ี้สัมภาษณ์ (ตวัแทนผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดตาม ช่วยเหลือการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาจากสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจโดย
ไม่มีการประเมินผล (Peer Watching) ตามดว้ยการให้ขอ้เสนอแนะอยา่งสร้างสรรคก์บันกัศึกษาครู 
รวมถึงเพื่อนนกัศึกษาสามารถให้ขอ้สังเกตต่างๆ ระหว่างกนัได ้เพื่อฝึกสะทอ้นผลในการพฒันา 
(Peer Feedback) ซ่ึงตลอดกระบวนการมีผูเ้ช่ียวชาญช่วยให้ขอ้เสนอแนะ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) เป็นผูดู้แลให้ค  าปรึกษาแนะน า 
(Mentor) 
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 วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของนักศึกษาครูและความตอ้งการในการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนกัศึกษา
ครู และน าไปสู่การวางแผนการพฒันาคุณภาพการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูของนกัศึกษาครู 

วธีิการด าเนินการ 
 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลีย้ง เพ่ือนนักศึกษาครู (Peer 
Coaching) 
 1.1  ร่วมสร้างความคุ้นเคยและความสัมพนัธ์ระหว่างกันและกันโดยการวิเคราะห์
สภาพปัญหาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Peer Watching) และมีการฝึกการให้ข้อมูล
ยอ้นกลบั (Peer Feedback) โดยวิธีสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น (Need 
Assessment) 
 1.2 ร่วมกนัสรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีส่งผลถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนกัศึกษา
ครูและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาตนเองเพื่อการพฒันาคุณภาพของดูแลให้ค  าปรึกษาการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู แก่นกัศึกษาครูและคุณภาพของตนเอง  
 บทบาทของผู้ดูแลให้ค าปรึกษา 
 ผูท้  าหนา้ท่ีใหดู้แลใหค้  าปรึกษา (Mentor) ดูแลใหค้  าปรึกษาแนะน า สร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างเพื่อนกนั และช่วยในการหาแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ปัญหา และให้
ขอ้แนะน าในการวางแผน การแกไ้ขปัญหา การก าหนดความตอ้งการจ าเป็น การพฒันาความพร้อม
ของผูท้  าหน้าท่ีดูแลให้ค  าปรึกษา และผูรั้บการดูแลให้ค  าปรึกษาก่อนปฏิบติัการดูแลให้ค  าปรึกษา
การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของ
นกัศึกษาครู 
 ขั้นที่ 2 Leading instruction : L เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) จดัท าโครงการ
นิเทศการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 
ปฏิทินการดูแลใหค้  าปรึกษา และก าหนดวตัถุประสงคข์องการดูแลใหค้  าปรึกษาการพฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู ท่ีมีความชดัเจนและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  
 วัตถุประสงค์  เพื่อวางแผน ก าหนดวตัถุประสงค์การดูแลให้ค  าปรึกษา และก าหนด
แผนปฏิบติัการโดยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซ่ึงกนัในการพฒันาคุณภาพนักศึกษาครูและ
ร่วมพฒันาชุมชนการเรียนรู้ 
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 วธีิการด าเนินการ 
 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครูพีเ่ลีย้งเพ่ือนนักศึกษาครู 
(Peer Coaching) 
 ร่วมกนัก าหนดวตัถุประสงค์ในการพฒันา วางแผนการดูแลให้ค  าปรึกษา ปฏิทินการ
ดูแลใหค้  าปรึกษา และสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลประเมินผลดา้นสมรรถนะทางจิตวทิยา ไดแ้ก่ 
การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียนความ
รับผดิชอบในหนา้ท่ีครูดว้ยกระบวนการการดูแลให้ค  าปรึกษา โดยตลอดกระบวนการมีผูเ้ช่ียวชาญ
ดูแลใหค้ าปรึกษา  
 บทบาทของผู้ดูแลให้ค าปรึกษา 
 ผู้ท าหน้าที่ให้ดูแลให้ค าปรึกษา (Mentor) ขั้นตอนน้ีผูดู้แลให้ค  าปรึกษาการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู จะให้ขอ้แนะน าเก่ียวกบัการวางแผนการและการเตรียม
ความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน การจดัการชั้นเรียน ความรับผิดชอบในหน้าท่ีครู และ
สมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับครู โดยการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) การโคช้แบบ
พี่เล้ียง (Mentor Coaching) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู 
(Peer Coaching) 

ขั้นที่ 3 Empowerment : E  คือ การกระตุ้นการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบ คือ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) ร่วมกระตุน้การ

พฒันาช่วยเหลือ ตารางแผนการสอน ตรวจวิจยัในชั้นเรียน ตรวจแผนพฒันาตนเองเป็นระยะๆ และ

ร่วมกระบวนการนิเทศตามการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวทิยา 

 วัตถุประสงค์   เพื่อให้การฝึกปฏิบติัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบของ
นกัศึกษาครู ได้รับการดูแลให้ค  าปรึกษาจากอาจารยนิ์เทศมีจ านวนคร้ังท่ีมากข้ึนดว้ยการดูแลให้
ค  าปรึกษาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู ตามแผนการท่ีร่วมกนัวางไว ้
 วธีิการด าเนินงาน 
 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลีย้ง เพ่ือนนักศึกษาครู
(Peer Coaching) 
 การทบทวนแผนการดูแลให้ค  าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาและสร้าง
ความเขา้ใจร่วมกนั (Review Action Plan)  คือ การทบทวนความพร้อมและความเขา้ใจเก่ียวกบั
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ยทุธวธีิการดูแลใหค้  าปรึกษาและเคร่ืองมือท่ีใชก่้อนการปฏิบติัตามการดูแลให้ค  าปรึกษาการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครูร่วมกนั โดยแต่ละกลุ่มมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1. กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) 
มีหน้าท่ี ให้ค  าปรึกษาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู สังเกตการสอนและ
ประเมินการสอนในชั้นเรียน ท่ีนกัศึกษาครูไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ และประเมินผลผ่านเคร่ืองมือ การ
ประเมินการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู และใหข้อ้เสนอแนะค าแนะน าหลงัการสอนตวันกัศึกษาครู 
เพื่อการพฒันาในคร้ังต่อๆ ไป ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 2. กลุ่มนกัศึกษาครู มีหน้าท่ี บนัทึกภาพวีดีทศัน์ การจดัการเรียนการสอนของตนเอง
ในชั้นเรียนจริง ตามก าหนดการท่ีร่วมกนัวางแผนก าหนดช่วงเวลาไว ้สังเกตการจดัการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนของตนเอง และของนกัศึกษาครู  (Peer Coaching) พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะซ่ึงกนั
และกนั 
 บทบาทของผู้ดูแลให้ค าปรึกษา 
 ผูท้  าหน้าท่ีให้ดูแลให้ค  าปรึกษา (Mentor) ร่วมกระตุน้การพฒันาช่วยเหลือ ตาราง
แผนการสอน ตรวจวิจยัในชั้นเรียน ตรวจแผนพฒันาตนเองเป็นระยะๆ ร่วมกระบวนการนิเทศตาม
และผูรั้บการดูแลให้ค  าปรึกษาก่อนปฏิบติัการดูแลให้ค  าปรึกษาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาของนกัศึกษาครู 

ขั้นที ่4 Assessment : Aตรวจสอบทบทวนร่วมกบัเกณฑ์ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนคือ การประเมินผลการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนกัศึกษาครูร่วมกนัในดา้นผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั
ทั้งในดา้นผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาครู และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยน าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบติัมาใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครูร่วมกนั 
 วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 วธีิการด าเนินงาน  
 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลีย้ง เพ่ือนนักศึกษาครู 
(Peer Coaching) 
 1. ผูดู้แลใหค้  าปรึกษาและผูรั้บการดูแลให้ค  าปรึกษา ประเมินแสดงความคิดเห็นต่อผล
ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวทิยา 
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 2. น าขอ้มูลจากผลการปฏิบติัการดูแลท่ีเกิดข้ึนมาเป็นตวับ่งช้ีถึงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยาครู 
 บทบาทของผู้ดูแลให้ค าปรึกษา 
 ผูท้  าหน้าท่ีให้ดูแลให้ค  าปรึกษา (Mentor) ตรวจสอบทบทวนร่วมกบัเกณฑ์ประเมิน 
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  คือ การประเมินผลการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนกัศึกษาครูร่วมกนัในดา้นผลส าเร็จท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบติัทั้งในดา้นผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาครู และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
โดยน าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัมาใชใ้นการประเมินผลการใชรู้ปแบบการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครูร่วมกนั 
 ขั้นที่ 5 Standard : S ร่วมตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการเรียนรู้ 
คือ ครูตอ้งออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้/
แผนการเรียนรู้/ รูปแบบ เทคนิค วธีิการสอนท่ีเนน้ส่งเสริมสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 วัตถุประสงค์เพื่อพฒันาความสามารถของครูในการวดัและประเมินผลท่ีเนน้ส่งเสริม
สมรรถนะทางจิตวทิยา 
 วธีิการด าเนินการ 
 บทบาทหน้าทีข่องเพ่ือนนักศึกษาครู 
 1. ร่วมกันออกแบบเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีมีความสอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้/แผนการเรียนรู้ รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนท่ีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงใชเ้ทคนิค 
การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) ของครูท่ีสอนในระดบัชั้นเดียวกนัหรือสายชั้น
เดียวกนั การโคช้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) โดยทีมงานวิชาการอนั
ประกอบดว้ย โดยตลอดกระบวนการมีผูเ้ช่ียวชาญคอยให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือในการออกแบบ
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพ 
 2. ครูน าเคร่ืองมือท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้ท  าหน้าท่ีการโคช้เพื่อ
พฒันาการเรียนสอน ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 3. น าผลท่ีได้จากการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในชั้ นเรียนมา
วิเคราะห์ผลเพื่อน าผลท่ีไดม้าใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือการวดัและ
ประเมินผล ในคร้ังต่อไป 
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บทบาทของผู้ดูแลให้ค าปรึกษา 
 ผูท้  าหนา้ท่ีให้ดูแลให้ค  าปรึกษา (Mentor) ร่วมตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพและ

มาตรฐานการเรียนรู้ คือ ครูตอ้งออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลประเมินผลท่ีสอดคลอ้ง
กับหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้/รูปแบบเทคนิควิธีการสอนท่ีเน้นส่งเสริมสมรรถนะทาง
จิตวทิยา  

ขั้นที่ 6 Evaluation : E ตัดสินและให้ข้อมูลย้อนกลับ คือ การน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยั/
วจิยัในชั้นเรียนมาวนิิจฉยัเพื่อศึกษาพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละบุคคล และเลือกนวตักรรมการเรียน
การสอนรูปแบบวิธีการสอนเทคนิคให้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ ความสนใจ และความถนดัของนกัเรียนแต่ละบุคคล 
 วัตถุประสงค์ เพื่อพฒันาความสามารถในการส่งเสริมสมรรถนะทางจิตวิทยาครูได้
อยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
 วธีิการด าเนินการ 
 บทบาทหนา้ท่ีของอาจารยนิ์เทศก ์ครูพี่เล้ียง และนกัศึกษาครู 
 1. อาจารยนิ์เทศก ์ครูพี่เล้ียง และนกัศึกษาครู น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยั/วิจยัในชั้นเรียนมา
วนิิจฉยัความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยจดักลุ่มนกัเรียนท่ีมีสมรรถนะทางจิตวิทยาเพื่อ
เลือกสรรนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความรู้ ความสามารถ ความถนดั และ
ความสนใจของผูเ้รียน โดยตลอดกระบวนการมีพี่เล้ียง ผูเ้ช่ียวชาญคอยให้ค  าแนะน าและช้ีแนะอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 2. อาจารยนิ์เทศก ์ครูพี่เล้ียง และนกัศึกษาครู ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวทิยา และเลือกนวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ เทคนิควิธีการสอนให้
มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้ง เพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนให้ตรงกบัความรู้ ความสามารถ ความถนดั
และความสนใจของผูเ้รียนโดยตลอดกระบวนการมีพี่เล้ียง ผูเ้ช่ียวชาญคอยให้ค  าแนะน าและช้ีแนะ
อยา่งต่อเน่ือง 

3. อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง และนกัศึกษาครู น านวตักรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 
เทคนิค วิธีการสอนท่ีมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนให้ตรงกบัความรู้  
ความสามารถ  ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนไปใช้กบันักเรียนในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยตลอดกระบวนการมีพี่เล้ียง 
ผูเ้ช่ียวชาญคอยใหค้  าแนะน าและช้ีแนะอยา่งต่อเน่ือง 
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 บทบาทของผู้ดูแลให้ค าปรึกษา 
 ผูท้  าหน้าท่ีให้ดูแลให้ค  าปรึกษา (Mentor) ร่วมตดัสินและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั คือ การน า
ผลท่ีไดจ้ากการวิจยั/วิจยัในชั้นเรียนมาวินิจฉัยเพื่อศึกษาพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละบุคคล และเลือก
นวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ วธีิการสอน เทคนิคให้มีความสอดคลอ้งและมีความเหมาะสมกบั
ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และความถนดัของนกัเรียนแต่ละบุคคล 
  ระบบสนับสนุน 

 ในการน ารูปแบบการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา (PLEASE MODEL)  ท่ีพ ัฒนาข้ึนไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจะตอ้งมีระบบสนบัสนุนการพฒันาวชิาชีพครู 3 ประการ  คือ    

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษารับบทบาทเป็นผูส้นบัสนุน ใหก้ าลงัใจครูและส่งเสริมใหมี้กิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพส าหรับครูอยา่งต่อเน่ือง 

2. ผูรั้บการพฒันาวชิาชีพครูสามารถพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง มีใจรัก
และศรัทธาในวชิาชีพครู เป็นผูอ้  านวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

3. ผูท่ี้ปฏิบัติหน้าท่ีนิเทศ /ช้ีแนะของการพัฒนาวิชาชีพครู โดยวิธีการต่างๆ มีความ
เช่ียวชาญในทกัษะวิชาชีพครู ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ (Coaching) และการดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า 
(Mentoring) 

บทบาทจากผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครูพีเ่ลีย้ง เพ่ือนนักศึกษาครู  (Peer  
Coaching) ในการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู จาก ผู้บริหารสถานศึกษา 
อาจารย์นิเทศก์ ครูพีเ่ลีย้ง เพ่ือนนักศึกษาครู (Peer Coaching) ควรค านึงถึงบทบาทต่อไปนี ้
  1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) 
ร่วมมือกนัในการวางแผนการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการ
พฒันาสมรรถนะจิตวทิยาครู และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 

 2.  เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) สลบักนัท าหนา้ท่ีเป็นผูท้  าหน้าท่ีดูแลให้ค  าปรึกษา
และผูรั้บการดูแลใหค้  าปรึกษาและแลกเปล่ียนใหข้อ้มูลยอ้นกลบัไตร่ตรองสะทอ้นคิด ผลการปฏิบติั
ซ่ึงกนัและกนั 

  บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษา (Coaching Mentoring)  

 การพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพครู ให้ประสบความส าเร็จนั้น จากผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง 
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เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) ท่ีท าหน้าท่ีดูแลให้ค  าปรึกษาจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้การดูแลให้
ค  าปรึกษาแนะน าจากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเป็นผูแ้นะน าช่วยเหลือ 
 ดงันั้นการสร้างความเขม้แข็งทางดา้นการศึกษาไทยภายใตบ้ริบทแห่งการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนล้วนตอ้งตระหนักถึงความส าคญัในการก าหนดยุทธศาสตร์ของการพฒันาบุคลากรสู่การ
พฒันาชาติ เพื่อกา้วสู่การแข่งขนัของคนในชาติ ทุกฝ่ายตอ้งท างานร่วมกนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  การ
ปฏิรูปการศึกษา (Educational Reform) การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของการท างานควรมีการ
ปฏิรูปครูยุคใหม่ การปฏิรูปโรงเรียนและการปฏิรูปแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLCs) และพฒันาคน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรครูมุ่งสู่การพฒันานกัเรียนต่อไป 
 ทั้งน้ีชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ Professional Learning Communities คือ รูปแบบองค์การ
แบบหน่ึงซ่ึงจะเช่ือมโยงความส าเร็จของโรงเรียนเขา้กบัปัจจยัต่างๆ องค์ประกอบหรือปัจจยัของ
ความส าเร็จประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบของสถานท่ี ซ่ึงรวมถึงทรัพยากร (Resource) บรรยากาศ 
(Climate) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared vision) และความเป็นผูน้ า (Leadership) นอกจากน้ีการ
สนบัสนุนในเร่ืองการเรียนการสอนจากองคก์ร โอกาสท่ีครูจะเรียนรู้และการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
และการตดัสินใจร่วมกนัยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้อีกดว้ยชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพมีความหมายใกลเ้คียงและเทียบเท่าองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)จึงมี
ความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งพฒันาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ซ่ึงผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบันกัศึกษาครูและจะเป็นผูท่ี้คอยให้ค  าปรึกษา
แนะน าแก่นกัศึกษาครู มากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู 
(Peer Coaching) เพื่อการให้ค  าปรึกษาแก่นักศึกษาครูเป็นไปอย่างทัว่ถึง อีกทั้งยงัช่วยดูแลให้
ค  าปรึกษาและแก้ปัญหาท่ีนักศึกษาได้พบอย่างทันท่วงที เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
คุณลกัษณะของความเป็นครูท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณลกัษณะความครู เจตคติ และเกิดความรักศรัทธาใน
อาชีพครูของนกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาไปเป็นครูมืออาชีพในอนาคตและเป็นบณัฑิตในศตวรรษ
ท่ี 21 ดว้ยการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 
(PLEASE MODEL)  
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ข้ันท่ี 1 : P      
Planning 

ข้ันท่ี 2 : L          
Leading 

Instruction 

ข้ันท่ี 3 : E  
Empowerment 

ข้ันท่ี 4 : A  
Assessment 

ข้ันท่ี 5 : S  
Standard 

ข้ันท่ี 6 : E 
Evaluation 

 
ระบบสนับสนุนการพฒันาวชิาชีพครู 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาปรับบทบาทเป็นผูส้นบัสนุน ใหก้  าลงัใจครูและส่งเสริมให้มี
กิจกรรมชุมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพส าหรับครูอยา่งต่อเน่ือง 

2. ผูรั้บการพฒันาวิชาชีพครูสามารถพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง มีใจรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู เป็นผูอ้  านวยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

3. ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีนิเทศ/ช้ีแนะของการพฒันาวิชาชีพครู โดยวิธีการต่างๆ มีความเช่ียวชาญ
ในทกัษะวิชาชีพครู ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ (Coaching) และการดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า
(Mentoring) 

 

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อสร้างการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 

2. เพ่ือมุ่งพฒันาแผนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทาง
จิตวิทยาส าหรับครูสู่ศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงัน้ี 

2.1 ความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 
2.2 ความสามารถช่วยเหลือให้เรียนรู้และ

พฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน  
2.3 ความสามารถให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ 

    ผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2.4 ความสามารถส่งเสริมความถนดัและ 

     ความสนใจของผูเ้รียน 
 

การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครูจะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะ           ทาง

จิตวทิยาได้อย่างมปีระสิทธิภาพและตรงตามศักยภาพผู้เรียน 

 

 

แผนภูมิที ่17  การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  “  PLEASE MODEL ” 

 

 
 

 

หลักการ 
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 2.1 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎ ีและความเป็นได้ของ “PLEASE  MODEL” 

ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็นไดผู้ว้ิจยัไดน้ า “ PLEASE 
MODEL”เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาและเพื่อพฒันาเคร่ืองมือประกอบการใชก้ารพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็นไดข้อง “PLEASE MODEL” เพื่อพฒันาและ
หาประสิทธิภาพการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยา ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดงัแสดงรายละเอียดในตารางดงัน้ี 
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ตารางท่ี 18 ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็นไดข้อง “ PLEASEMODEL ” 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 
ผลการประเมนิระดบัคุณภาพ 

  S.D. ระดบั 

1  ความเป็นมาและความส าคญัของการพฒันาชุมชนกระบวน
ทศัน์การเรียนรู้วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จติวทิยา 

   

 1.1 ระบุความเป็นมาและความส าคญัของการพฒันา         
กระบวนทศัน์ชดัเจน 

5.00 0.00 ดีมาก 

 1.2 การใชภ้าษาและการเรียบเรียงความเป็นมาและความส าคญั    
ของกระบวนทศัน์ มีความต่อเน่ือง และเหมาะสมท าใหเ้ห็น
ภาพรวม และจุดเนน้ของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้ วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

4.20 0.45 ดี 

2 
 

แนวคดิพื้นฐานในการพฒันาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน 

การเรียนรู้วชิาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจติวทิยา 

  
 

 2.1 ความชดัเจนในการบรรยายแนวคิดท่ีใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชน การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

4.20 0.45 ดี 

 2.2 ความเหมาะสมในการน าแนวคิดมาใชใ้นการพฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยา  

4.20 0.45 ดี 

 2.3 การใชภ้าษาในการอธิบายเก่ียวกบัแนวคิดต่าง ๆ   4.60 0.55 ดีมาก 

3 
 การก าหนดองค์ประกอบของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน

การเรียนรู้วชิาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจติวทิยา 
(ภาพรวม) 

  
 

 3.1 การก าหนดองคป์ระกอบของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้วชิาชีพครู  มีความสมบูรณ์ครอบคลุมความ
ตอ้งการจ าเป็นต่อสมรรถนะทางจิตวทิยา 

4.20 0.45 ดี 
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ตารางท่ี 18 ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็นไดข้อง “  PLEASEMODEL ” 
(ต่อ) 

 

 
ข้อ รายการ 

ผลการประเมนิระดบัคุณภาพ 

  S.D. ระดบั 

 3.2 แต่ละองคป์ระกอบมีความสมัพนัธ์ สอดคลอ้งส่งเสริม               
ซ่ึงกนัและกนั   

4.20 0.45 ดี 

 3.3 การเรียบเรียงล าดบัองคป์ระกอบในกระบวนทศัน์มีความ
เหมาะสมเขา้ใจไดง่้าย 

4. 50 0.55 ดีมาก 

4  องค์ประกอบของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้

วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจติวทิยา (แต่ละ

องค์ประกอบ) 

  

 

 4.1 หลกัการ    

       1) ความชดัเจนของกระบวนทศัน์ 4.20 0.45 ดี 

       2) ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดพ้ืนฐานท่ีน ามาใชพ้ฒันา
กระบวนทศัน ์

4.20 0.45 ดี 

       3) สามารถใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดสาระและวธีิการ 4.20 0.45 ดี 

       4) แสดงใหเ้ห็นถึงจุดเนน้ในการพฒันาวชิาชีพครู  5.00 0.00 ดีมาก 

       5) การใชภ้าษาและการเรียงล าดบัของหลกัการ 5.00 0.00 ดีมาก 

 4.2 วตัถุประสงค์    

  1) ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัหลกัการ 4.20 0.45 ดี 

        2) วตัถปุระสงค์มีความชดัเจนสามารถแสดงถงึสิง่ที่
มุง่หวงัจะให้เกิดขึน้ในตวัครูและนกัเรียน 

4.50 0.45 ดีมาก 

        3) วตัถุประสงคมี์ความเป็นไปได ้ 4.20 0.45 ดี 

        4) สิง่ที่มุง่หวงัให้เกิดขึน้กบัครูมีความส าคญัและความ
จ าเป็นตอ่การพฒันาผู้ เรียน 

4.40 0.55 ดี 

        5) การใช้ภาษาและการเรียบเรียงถ้อยค ามคีวาม
เหมาะสม สละสลวยเข้าใจง่าย 

5.00 0.00 ดีมาก 

 4.3 กระบวนการพฒันาวชิาชีพครู    

       1) มีขั้นตอนการสอนครบถว้นเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ต่อเน่ือง 

4.50 0.45 ดีมาก 
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ตารางท่ี 18 ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็นไดข้อง “  PLEASE MODEL ” 
(ต่อ) 

   

 ข้อ รายการ 
ผลการประเมนิระดบัคุณภาพ 

  S.D. ระดบั 

       2) การพฒันาวิชาชีพครูตามขั้นตอนสามารถให้ครูบรรลุ
ตามวตัถุประสงคแ์ละสะทอ้นถึงผูเ้รียน 

4.50 0.45 ดีมาก 

  3) กระบวนการพฒันาวิชาชีพมีความเหมาะสม สามารถ
ท าใหก้ารเรียนเรียนการสอนบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์

4.20 0.45 ดี 

  4) การใชภ้าษาสละสลวยเขา้ใจง่าย    4.40 0.45 ดี 

 4.4 ระบบสนับสนุนการพฒันาวชิาชีพครู    

         1)  มีความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัการกบัวตัถุประสงค ์ 5.00 0.00 ดีมาก 

         2)  มีความชดัเจนสามารถแสดงถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงัจะให้
เกิดข้ึนในตวัครูท่ีสะทอ้นถึงผูเ้รียน 

4.20 0.45 ดี 

         3)  ระบบสนบัสนุนการพฒันาวชิาชีพครูมีความเป็นไป
ได ้

4.20 0.45 ดี 

         4)  มีความมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนมีความส าคญัและ
จ าเป็นต่อการพฒันาวชิาชีพครูและสะทอ้นถึงผูเ้รียน 

4.50 0.45 ดีมาก 

         5)  การใชภ้าษาและการเรียบเรียงถอ้ยค ามีความเหมาะสม 
สละสลวยเขา้ใจง่าย 

4.40 0.45 ดี 

 4.5 การวดัและประเมนิผล    

         1)  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ
การพฒันากระบวน ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

4.20 0.45 ดี 

         2)  การวดัและประเมินผล มีความเหมาะสมตาม
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมิน   

4.50 0.45 ดีมาก 

         3)  หลกัเกณฑแ์ละแนวทางท่ีเสนอ มีความชดัเจน
สามารถน าไปปฏิบติัได ้

4.50 0.55 ดีมาก 

 รวมเฉลีย่ทั้งหมด 4.45 0.28 ด ี
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จากตารางผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี    และความเป็นไดผู้ว้ิจยัไดน้ า 
“ PLEASE MODEL ” เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า การพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( x = 

4.45, S.D. = 0.28) และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่  

 ด้านความเป็นมาและความส าคัญของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นพบวา่ดา้นความ
เป็นมาและความส าคญัของการพฒันากระบวนทศัน์ชดัเจนอยูใ่นระดบัดีมาก ( x = 5.00, S.D. = 
0.00) รองลงมาพบวา่ การใชภ้าษาและการเรียบเรียงความเป็นมาและความส าคญั ของกระบวนทศัน์ 
มีความต่อเน่ือง และเหมาะสมท าให้เห็นภาพรวม และจุดเน้นของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาอยูใ่นระดบัดี ( x = 4.20, S.D. = 0.45) 
 ด้านแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นการ
ใชภ้าษาในการอธิบายเก่ียวกบัแนวคิดต่าง ๆ อยูใ่นระดบัดีมาก ( x = 4.60, S.D. = 0.55) รองลงมา

คือดา้นความชดัเจนในการบรรยายแนวคิดท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันาการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู และความเหมาะสมในการน าแนวคิดมาใช้ในการพฒันาการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่นระดบัดี ( x = 
4.20,S.D. = 0.45) 
 ด้านการก าหนดองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (ภาพรวม) ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นพบว่า 
การเรียบเรียงล าดบัองคป์ระกอบในกระบวนทศัน์ มีความเหมาะสมเขา้ใจไดง่้าย  อยูใ่นระดบัดีมาก 
( x =  4.50, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ การก าหนดองคป์ระกอบของการพฒันากระบวนทศัน์

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู มีความสมบูรณ์ครอบคลุมความต้องการจ าเป็นต่อสมรรถนะทาง
จิตวทิยาและแต่ละองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์ สอดคลอ้งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัอยูใ่นระดบัดี ( x
= 4.20, S.D. = 0.45) 

 ด้านองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา  (แต่ละองค์ประกอบ) ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นพบว่า 
ดา้นการแสดงใหเ้ห็นถึงจุดเนน้ในการพฒันาวิชาชีพครูการใชภ้าษาและการเรียงล าดบัของหลกัการ
ถอ้ยค ามีความเหมาะสม สละสลวยเขา้ใจง่ายมีความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัการกบัวตัถุประสงคอ์ยู่
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ในระดบัดีมาก ( x =5.00, S.D. = 0.00) และยงัพบอีกวา่ วตัถุประสงคมี์ความชดัเจนสามารถแสดง

ถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงัจะให้เกิดข้ึนในตัวครูและนักเรียน มีขั้นตอนการสอนครบถ้วนเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อเน่ือง การพฒันาวิชาชีพครูตามขั้นตอนสามารถให้ครูบรรลุตามวตัถุประสงค์และ
สะทอ้นถึงผูเ้รียน มีความมุ่งหวงัให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาวิชาชีพ
ครูและสะทอ้นถึงผูเ้รียน การวดัและประเมินผล มีความเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการ
ประเมิน  และหลกัเกณฑ์และแนวทางท่ีเสนอ มีความชดัเจนสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยู่ในระดบัดี
มาก ( x =4.50, S.D. = 0.45) รองลงมาพบวา่ ส่ิงท่ีมุ่งหวงัให้เกิดข้ึนกบัครูมีความส าคญัและความ

จ าเป็นต่อการพฒันาผูเ้รียน การใชภ้าษาและการเรียบเรียงถอ้ยค ามีความเหมาะสม สละสลวยเขา้ใจ
ง่าย อยูใ่นระดบัดี ( x = 4.40,  S.D. = 0.45) และยงัพบอีกวา่ ความชดัเจนของกระบวนทศัน์ มีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดพื้นฐานท่ีน ามาใชพ้ฒันาการพฒันากระบวนทศัน์ สามารถใชเ้ป็นกรอบในการ
ก าหนดสาระและวิธีการ มีความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงค์กบัหลกัการ การพฒันากระบวน
ทศัน์วชิาชีพครูมีความเหมาะสม สามารถท าให้การเรียนเรียนการสอนบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์มี
ความชดัเจนสามารถแสดงถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงัจะใหเ้กิดข้ึนในตวัครูท่ีสะทอ้นถึงผูเ้รียน ระบบสนบัสนุน
การพฒันาวชิาชีพครูมีความเป็นไปได ้และการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่นระดบัดี 
( x = 4.20, S.D. = 0.45) 
 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิผลการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  

 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยา   
ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยา  เพื่อใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในการทดสอบก่อนใช ้

และหลงัใชเ้คร่ืองมือการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวทิยาโดยผูว้จิยัก าหนดสมมติฐานดงัน้ี 

H0 : ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั 

 ซ่ึงผลจากการประมวลผลปรากฏในตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 19 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยา   
 

คะแนนของ
นักศึกษา 

Mean Mean Rank N 
Mann-

Whitney U 
Value 

Mann-
Whitney U 

Prob 
คะแนนก่อนเรียน 39.50 4.50 8 

0.000 0.001 
คะแนนหลังเรียน 51.38 12.50 8 
 *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

ผลการประมวลผลปรากฏว่ามีค่า Z = -3.371 มีนยัส าคญัท่ี 0.001 นัน่คือปฏิเสธ H0

ยอมรับ H1แสดงวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนและหลงัการทดสอบส าหรับนกัศึกษามีความแตกต่าง
กนั 
     ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ก่อนการเรียนซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา มีคะแนนเฉล่ียท่ีระดบั (  = 39.50)  แต่
หลงัจากมีการด าเนินการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา  พบวา่ มีคะแนนเพิ่มข้ึนจากเดิมอยา่งเห็นไดช้ดั  โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีระดบั 
( = 51.38)   



 

 
 

  3.2 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  
ตารางท่ี 20 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 1 การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1 Planning : P) 

 

 

 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

อาจารย์นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

เพ่ือนนักศึกษาครู 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

 ตอนที ่1 การเตรียมการสอน (ข้ันที ่1 Plan : P)             

 1. 
มีการจดัท าก าหนดการสอนตลอดภาคเรียน
ในรายวชิาท่ีรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม 

5.00 0.00 ดีมาก 4.55 0.52 ดีมาก 4.17 0.75 ดี 4.75 0.45 ดีมาก 

 2. 
มีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ล่วงหนา้
เสร็จก่อนสอนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

5.00 0.00 ดีมาก 4.55 0.52 ดีมาก 4.17 0.75 ดี 4.58 0.51 ดีมาก 

 3. 
ใชภ้าษาในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ได้
ชดัเจนอ่านง่าย ถูกตอ้ง และประณีต 

5.00 0.00 ดีมาก 4.45 0.52 ดี 4.17 0.75 ดี 4.75 0.45 ดีมาก 

 4. 
ก าหนดสาระส าคญั (ความคิดรวบยอด/
หลกัการ) ไดถู้กตอ้ง กะทดัรัดและสอดคลอ้ง
กบับทเรียนท่ีสอน 

4.67 0.52 ดีมาก 4.73 0.47 ดีมาก 4.00 0.63 ดี 4.50 0.52 ดีมาก 
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เพื่อนนกัศึกษาครู (ต่อ) ตารางท่ี 20 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 1 การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1 Planning : P) 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมนิระดบั
คุณภาพส าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ผลการประเมนิระดบั

คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมนิระดบั

คุณภาพส าหรับ 

อาจารย์นิเทศก์ 

ผลการประเมนิระดบั

คุณภาพส าหรับ 

เพ่ือนนักศึกษาครู 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั   S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 

 5. 
ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา 

5.00 0.00 ดีมาก 4.82 0.40 ดีมาก 4.17 0.41 ดี 4.67 0.49 ดีมาก 

 6. 
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน
เหมาะสมกบัผูเ้รียน เวลา และสถานท่ี 

5.00 0.00 ดีมาก 4.91 0.30 ดีมาก 4.00 0.00 ดี 4.58 0.67 ดีมาก 

 7. 
ก าหนดส่ือและใชส่ื้อในการเรียนรู้เหมาะสมกบั
บทเรียน และผูเ้รียน ซ่ึงแสดงถึงความใฝ่รู้และ
พฒันาส่ือการเรียนรู้อยูเ่สมอ 

5.00 0.00 ดีมาก 4.82 0.40 ดีมาก 4.00 0.00 ดี 4.75 0.45 ดีมาก 

 8. 
ก าหนดวธีิการวดัและประเมินผลไดส้อดคลอ้งกบั
จุดประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.67 0.52 ดีมาก 4.82 0.40 ดีมาก 3.83 0.41 ดี 4.33 0.65 ดี 

 9. ก าหนดวธีิการวดัและประเมินผลหลายรูปแบบ 5.00 0.00 ดีมาก 4.64 0.50 ดีมาก 4.17 0.41 ดี 4.42 0.79 ดี 

 10. เตรียมสภาพแวดลอ้มไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 5.00 0.00 ดีมาก 4.55 0.52 ดีมาก 3.83 0.41 ดี 4.25 0.87 ดี 
 รวมเฉลีย่ 4.93 0.10 ดมีาก 4.68 0.46 ดมีาก 4.05 0.45 ด ี 4.56 0.59 ดมีาก 
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 จากตารางท่ี 20 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 1 การ
เตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1 Planning : P) 

 ผลการประเมินของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1  Planning : P)
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( = 4.93, S.D. = 0.10)เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ส่วนใหญ่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี ( =5.00, S.D. = 0.00)ยกเวน้ในดา้น ก าหนดสาระส าคญั (ความคิดรวบยอด/
หลกัการ) ไดถู้กตอ้ง กะทดัรัดและสอดคลอ้งกบับทเรียนท่ีสอนก าหนดวธีิการวดัและประเมินผลได้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย  =4.67, S.D. = 0.52 ตามล าดบั 

 ผลการประเมินของครูพี่เล้ียง พบวา่ การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1 Planning : P) ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัดีมาก ( =4.68, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอนเหมาะสมกบัผูเ้รียน เวลา และสถานท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี( =4.91, S.D. = 

0.30) ส่วนในด้านการใช้ภาษาในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ไดช้ัดเจนอ่านง่าย ถูกตอ้ง และ
ประณีต มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดท่ี ( =4.45, S.D. = 0.52) 

 ผลการประเมินของอาจารยนิ์เทศก์ พบว่า การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1 Planning : P) ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( =4.05, S.D. = 0.45) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ีย
ท่ี ( =4.17, S.D. = 0.75) เช่น การจดัท าก าหนดการสอนตลอดภาคเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ
อยา่งเหมาะสม การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ล่วงหนา้เสร็จก่อนสอนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ภาษาใน
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ได้ชัดเจนอ่านง่าย ถูกต้อง และประณีต ก าหนดจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และก าหนดวธีิการวดัและประเมินผลหลายรูปแบบ ส่วนในดา้นท่ีมี
ค่าน้อยท่ีสุดคือ ก าหนดวิธีการวดัและประเมินผลได้สอดคล้องกบัจุดประสงค์และกิจกรรมการ
เรียนรู้ และเตรียมสภาพแวดลอ้มไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ี  ( = 3.83, S.D. = 

0.41) 

 ผลการประเมินของนักศึกษาครู พบว่า การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1  Planning : P) ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( =4.56, S.D. = 0.59) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่  ดา้นการจดัท า
ก าหนดการสอนตลอดภาคเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ภาษาในการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้ได้ชัดเจนอ่านง่าย ถูกต้อง และประณีต และก าหนดส่ือและใช้ส่ือในการเรียนรู้
เหมาะสมกบับทเรียน และผูเ้รียน ซ่ึงแสดงถึงความใฝ่รู้และพฒันาส่ือการเรียนรู้อยูเ่สมอมีค่าเฉล่ียท่ี
สูงสุดท่ี ( = 4.75, S.D. =  0.45)  ส่วนในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย ท่ีนอ้ยสุดคือดา้นเตรียมสภาพแวดลอ้ม

ไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนท่ี ( =4.25, S.D.= 0.87) 



 
 

 
 

ตารางท่ี 21 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 2 การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2 Leading Instruction : L, ขั้นท่ี 3 Empowerment : E) 

 

 

 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

อาจารย์นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

เพ่ือนนักศึกษาครู 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

ตอนที ่2 การด าเนินการ (ข้ันที ่2  Leading Instruction 
: L ,ขั้นที ่3  Empowerment : E) 

   
         

11. 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ไดต้ามแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

5.00 0.00 ดีมาก 4.82 0.40 ดีมาก 4.00 0.63 ดี 4.50 0.52 ดีมาก 

12. 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
อยา่งเหมาะสมทั้งการฝึกทกัษะ การวเิคราะห์
การปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 

4.67 0.52 ดีมาก 4.73 0.47 ดีมาก 4.17 0.41 ดี 4.67 0.49 ดีมาก 

13. 
ใชภ้าษาถูกตอ้ง มีจงัหวะน ้าเสียงชดัเจน เขา้ใจ
ง่ายและน่าสนใจ 

5.00 0.00 ดีมาก 4.55 0.52 ดีมาก 4.33 0.52 ดี 4.58 0.51 ดีมาก 
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ตารางท่ี 21 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 2 การด าเนินการ (ขั้นท่ี  2  Leading Instruction : L, ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) 
(ต่อ)  

 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

อาจารย์นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

เพ่ือนนักศึกษาครู 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

16. ร่วมสรุปกบัผูเ้รียนเพื่อเช่ือมโยงบทเรียนให้
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.00 0.00 ดีมาก 4.55 0.52 ดีมาก 3.67 0.52 ดี 4.33 0.78 ดี 

14. ใชค้  าถามและค าตอบไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน
และตรงประเด็น 

5.00 0.00 ดีมาก 4.55 0.52 ดีมาก 3.67 0.82 ดี 4.50 0.52 ดีมาก 

15. มีความแม่นย  าในเน้ือหาและทนัต่อเหตุการณ์ 5.00 0.00 ดีมาก 4.64 0.50 ดีมาก 4.00 0.63 ดี 4.50 0.52 ดีมาก 

17. 
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูเ้รียนได้
อยา่งเหมาะสมกบัเน้ือหา 

5.00 0.00 ดีมาก 4.55 0.52 ดีมาก 4.00 0.63 ดี 4.25 0.75 ดี 

18. 
ใหค้วามสนใจแก่ผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง และเสมอ
ภาค 

5.00 0.00 ดีมาก 4.55 0.52 ดีมาก 4.17 0.75 ดี 4.58 0.51 ดีมาก 
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ตารางท่ี 21 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 2 การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading Instruction : L, ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) 
(ต่อ) 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

อาจารย์นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ 

เพ่ือนนกัศึกษาครู 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

19. 
ใชจิ้ตวทิยาท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครูหรือ

สถานการณ์ 
5.00 0.00 ดีมาก 4.55 0.52 ดีมาก 4.33 0.52 ดี 4.67 0.49 ดีมาก 

20. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 4.55 0.52 ดีมาก 4.00 0.63 ดี 4.75 0.45 ดีมาก 

21. เขา้สอนและออกจากหอ้งสอนตรงตามเวลา 5.00 0.00 ดีมาก 4.55 0.52 ดีมาก 3.83 0.41 ดี 4.67 0.49 ดีมาก 

22. สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ไดเ้หมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 4.64 0.50 ดีมาก 3.67 0.52 ดี 4.67 0.49 ดีมาก 

23. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมกบักลุ่มเพ่ือนและครู 5.00 0.00 ดีมาก 4.73 0.47 ดีมาก 3.83 0.41 ดี 4.75 0.45 ดีมาก 

24. มีบุคลิกภาพความเป็นครูโดยภาพรวม 5.00 0.00 ดีมาก 4.82 0.40 ดีมาก 4.00 0.00 ดี 4.75 0.45 ดีมาก 

รวมเฉลีย่ 4.98 0.04 ดีมาก 4.62 0.50 ดีมาก 3.98 0.53 ดี 4.58 0.53 ดีมาก 
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 จากตารางท่ี 21 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 2 การ
ด าเนินการ (ขั้นท่ี 2 Leading Instruction : L, ขั้นท่ี 3 Empowerment : E) 

 ผลการประเมินของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading 
Instruction : L ,ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( = 4.98, S.D. = 0.04)
เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี ( = 5.00, S.D. = 0.00) ยกเวน้ในดา้น 

การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมทั้งการฝึกทกัษะ การวิเคราะห์การ
ปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน มีค่าเฉล่ีย  = 4.67, S.D. = 0.52 ตามล าดบั 

 ผลการประเมินของครูพี่เล้ียง พบวา่ การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading Instruction : L ,ขั้นท่ี 
3  Empowerment : E) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( = 4.62, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาในแต่ละ
ดา้นพบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดต้ามแผนการจดัการเรียนรู้ และบุคลิกภาพความเป็นครูโดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี ( = 4.82, S.D. = 0.40) ส่วนในดา้นภาษาถูกตอ้ง มีจงัหวะน ้ าเสียง
ชดัเจน เขา้ใจง่ายและน่าสนใจ ค าถามและค าตอบไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและตรงประเด็น ร่วมสรุป
กบัผูเ้รียนเพื่อเช่ือมโยงบทเรียนใหน้ าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเน้ือหา ให้ความสนใจแก่ผูเ้รียนอย่างทัว่ถึง และเสมอภาค 
ใชจิ้ตวทิยาท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครูหรือสถานการณ์ แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและ 
เขา้สอนและออกจากหอ้งสอนตรงตามเวลา มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดท่ี ( =4.55, S.D. = 0.52) 

 ผลการประเมินของอาจารยนิ์เทศก ์พบวา่ การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading Instruction : L ,
ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  ( =3.98,S.D. = 0.53)  เม่ือพิจารณาในแต่
ละด้านพบว่า ภาษาถูกต้อง มีจังหวะน ้ าเสียงชัดเจน เข้าใจง่ายและน่าสนใจ การใช้จิตวิทยาท่ี
เหมาะสมกบัความเป็นครูหรือสถานการณ์มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี ( =4.33, S.D. = 0.52) ส่วนในดา้นท่ี

มีค่าน้อยท่ีสุดคือ การใช้ค  าถามและค าตอบได้เหมาะสมกบัผูเ้รียนและตรงประเด็นร่วมสรุปกับ
ผูเ้รียนเพื่อเช่ือมโยงบทเรียนใหน้ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม และสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ไดเ้หมาะสม ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ี  ( =3.67, S.D. = 0.52) 

 ผลการประเมินของนกัศึกษาครู พบวา่ การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading Instruction : L ,
ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( =4.58, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาใน
แต่ละดา้นพบวา่ ดา้นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมกบั
กลุ่มเพื่อนและครู และการมีบุคลิกภาพความเป็นครูโดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุดท่ี ( = 4.75, 
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S.D. = 0.45)  ส่วนในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยสุดคือดา้น สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แก่ผูเ้รียนได้
อยา่งเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ี ( = 4.25, S.D. = 0.75) 



 
 

 
 

ตารางท่ี 22 ตอนท่ี ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 3 ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันาผลจากการจดัการเรียน          
การสอน (ขั้นท่ี 4 Assesment : A, ขั้นท่ี 5 Standard : S และขั้นท่ี 6 Evaluation : E) (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมนิระดบั
คุณภาพส าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ผลการประเมนิระดบั

คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมนิระดบั

คุณภาพส าหรับ 

อาจารย์นิเทศก์ 

ผลการประเมนิระดบั

คุณภาพส าหรับ 

เพ่ือนนักศึกษาครู 

  S.D. ระดบั 
  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 

 ตอนที ่3 ประเมนิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และพฒันาผล
จากการจดัการเรียนการสอน 
 (ขั้นที ่4  Assessment : A , ขั้นที ่5  Standard : S และ ขั้น
ที ่6  Evaluation : E) 

   

         

 
25. 

มีการบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอนอยา่ง
ครอบคลุม 

5.00 0.00 ดีมาก 4.64 0.50 ดีมาก 4.00 0.63 ดี 4.83 0.39 ดีมาก 

 
26. 

มีแนวทางในการแกปั้ญหาชั้นเรียนอยา่งเหมาะสม
ตามศกัยภาพผูเ้รียน 

5.00 0.00 ดีมาก 4.55 0.52 ดีมาก 4.00 0.63 ดี 4.75 0.45 ดีมาก 

 
27. น าแนวทางการแกปั้ญหาสู่การปฏิบติัจริง 5.00 0.00 ดีมาก 4.64 0.50 ดีมาก 4.00 0.63 ดี 4.83 0.39 ดีมาก 

 28. มีการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน 4.67 0.52 ดีมาก 4.82 0.40 ดีมาก 3.83 0.41 ดี 4.83 0.39 ดีมาก 
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ตารางท่ี 22 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 3 ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันาผลจากการจดัการเรียนการ
สอน (ขั้นท่ี 4 Assesment : A, ขั้นท่ี 5 Standard : S และขั้นท่ี 6 Evaluation : E) (ต่อ) 

 

 

 

 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

อาจารย์นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

เพ่ือนนักศึกษาครู 

  S.D. ระดับ 
  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

29. 
มีการรายงานผลการจดัการเรียนรู้ครอบคลุมทุก
หน่วยการเรียนรู้ 

5.00 0.00 ดีมาก 4.82 0.40 ดีมาก 3.83 0.41 ดี 4.92 0.29 ดีมาก 

30. 
ในภาพรวมครูมีสมรรถนะจิตวทิยาในการ
จดัการเรียนรู้เหมาะสมตามมาตรฐานวชิาชีพครู 

5.00 0.00 ดีมาก 4.82 0.40 ดีมาก 3.83 0.41 ดี 4.83 0.39 ดีมาก 

 รวมเฉลีย่ 4.94 0.09 ดีมาก 4.71 0.46 ดีมาก 3.92 0.41 ดี 4.83 0.38 ดีมาก 

 รวมเฉลีย่ทั้งสามตอน 4.96 0.07 ดีมาก 4.66 0.48 ดีมาก 3.99 0.48 ดี 4.63 0.52 ดีมาก 
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 จากตารางท่ี 22 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 3 
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4 Assesment : A, 
ขั้นท่ี 5 Standard : S และขั้นท่ี 6 Evaluation : E) 

 ผลการประเมินของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
และพฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S และ ขั้น

ท่ี 6  Evaluation : E) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (  =  4.94, S.D. = 0.09)เม่ือพิจารณาในแต่ละ
ดา้นพบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี (  = 5.00, S.D. = 0.00)ยกเวน้ในดา้นมีการประเมินเพื่อ

พฒันาผูเ้รียน มีค่าเฉล่ีย   = 4.67, S.D. = 0.52 ตามล าดบั 

 ผลการประเมินของครูพี่เล้ียง พบวา่ ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และพฒันาผล
จากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S และ ขั้นท่ี 6  

Evaluation : E) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (  = 4.71, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น
พบวา่ การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน การรายงานผลการจดัการเรียนรู้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ 
และภาพรวมครูมีสมรรถนะจิตวิทยาในการจดัการเรียนรู้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพครูมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี ( = 4.82, S.D. = 0.40) ส่วนในดา้นแนวทางในการแกปั้ญหาชั้นเรียนอย่าง

เหมาะสมตามศกัยภาพผูเ้รียน มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดท่ี ( = 4.55, S.D. = 0.52) 

 ผลการประเมินของอาจารยนิ์เทศก์ พบว่า ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ
พฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S และ ขั้นท่ี 6  

Evaluation : E) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( = 3.92, S.D. =  0.41) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ 
มีการบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอนอย่างครอบคลุม มีแนวทางในการแกปั้ญหาชั้นเรียนอย่าง

เหมาะสมตามศกัยภาพผูเ้รียน น าแนวทางการแกปั้ญหาสู่การปฏิบติัจริง มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี ( = 

4.00, S.D. = 0.63) รองลงมาคือดา้น การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน การรายงานผลการจดัการเรียนรู้
ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ และภาพรวมครูมีสมรรถนะจิตวิทยาในการจดัการเรียนรู้เหมาะสม
ตามมาตรฐานวชิาชีพครูมีค่าเฉล่ียท่ี ( = 3.83, S.D. = 0.41) 

 ผลการประเมินของนักศึกษาครู พบว่า การด าเนินการ ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน และพฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S 

และ ขั้นท่ี 6  Evaluation : E) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( = 4.83, S.D. = 0.38)  เม่ือพิจารณา
ในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นการรายงานผลการจดัการเรียนรู้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย
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5

6

ภาพรวม 

การเตรียมการสอน 

การด าเนินการ 

ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและพฒันาผลจากการ
จดัการเรียนการสอน 

สูงสุดท่ี  = 4.92, S.D. = 0.29  ส่วนในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยสุดคือดา้น แนวทางในการแกปั้ญหา

ชั้นเรียนอยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพผูเ้รียนท่ี  = 4.75, S.D. = 0.45 

 สรุป ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาผ่านการ
ประเมินทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาครูพี่เล้ียงอาจารย์นิเทศก์และเพื่อนนักศึกษาครู พบว่า ผลการ
ประเมินส่วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาในระดับดีมาก 
ในขณะท่ีอาจารยนิ์เทศก ์ประเมินความสามารถในการสอนโดยเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยาในระดบั
ดี  

 ทั้งน้ี เพื่อประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาผ่านการ
ประเมินของเพื่อนนกัศึกษาครูผูว้ิจยั ไดน้ าเสนอกราฟแสดงความสามารถในการสอน สมรรถนะ
ทางจิตวทิยา โดยจ าแนกในแต่ละตอนไดด้งัแผนภูมิท่ี 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 18 กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน (กลุ่มตวัอยา่ง) 



 
 

 
 

 3.2.1 กลุ่มขยายผล การประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวทิยา  

ตารางท่ี 23 ผลประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 1 การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1 Plan : P) (ส าหรับกลุ่มขยายผล) 

 
 
 
 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

อาจารย์นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

เพ่ือนนักศึกษาครู 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

 ตอนที ่1 การเตรียมการสอน (ข้ันที ่1  Planning : P)             

 1. 
มีการจดัท าก าหนดการสอนตลอดภาคเรียน
ในรายวชิาท่ีรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม 

5.00 0.00 ดีมาก 4.67 0.52 ดีมาก 3.75 0.50 ดี 4.50 0.50 ดีมาก 

 2. 
มีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ล่วงหนา้
เสร็จก่อนสอนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

5.00 0.00 ดีมาก 4.33 0.52 ดี 3.75 0.50 ดี 4.00 0.00 ดี 

 3. 
ใชภ้าษาในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ได้
ชดัเจนอ่านง่าย ถูกตอ้ง และประณีต 

5.00 0.00 ดีมาก 4.50 0.55 ดีมาก 3.75 0.50 ดี 4.25 0.43 ดี 

198 



 
 

 
 

ตารางท่ี 23 ผลประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 1 การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1 Plan : P) (ส าหรับกลุ่มขยายผล) (ต่อ) 

 

 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

อาจารย์นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

เพ่ือนนักศึกษาครู 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
4. ก าหนดสาระส าคญั )ความคิดรวบยอด/

หลกัการ (ไดถู้กตอ้ง กะทดัรัดและสอดคลอ้ง
กบับทเรียนท่ีสอน 

5.00 0.00 ดีมาก 4.50 0.55 ดีมาก 3.75 0.50 ดี 4.25 0.43 ดี 

5. ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

5.00 0.00 ดีมาก 4.67 0.52 ดีมาก 3.25 0.50 พอใช ้ 4.25 0.43 ดี 

6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน
เหมาะสมกบัผูเ้รียน เวลา และสถานท่ี 

5.00 0.00 ดีมาก 4.67 0.52 ดีมาก 3.50 0.58 ดี 4.50 0.50 ดีมาก 

7. ก าหนดส่ือและใชส่ื้อในการเรียนรู้เหมาะสม
กบับทเรียน และผูเ้รียน ซ่ึงแสดงถึงความใฝ่รู้
และพฒันาส่ือการเรียนรู้อยูเ่สมอ 

5.00 0.00 ดีมาก 4.67 0.52 ดีมาก 3.50 0.58 ดี 4.25 0.43 ดี 
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ตารางท่ี 23 ผลประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 1  การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1 Plan : P) (ส าหรับกลุ่มขยายผล) (ต่อ) 

 
 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

อาจารย์นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

เพ่ือนนักศึกษาครู 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
8. ก าหนดวธีิการวดัและประเมินผลไดส้อดคลอ้ง

กบัจุดประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนรู้ 
5.00 0.00 ดีมาก 4.33 0.52 ดี 4.00 0.00 ดี 4.25 0.43 ดี 

9. ก าหนดวธีิการวดัและประเมินผลหลาย
รูปแบบ 

5.00 0.00 ดีมาก 4.17 0.41 ดี 3.75 0.50 ดี 4.50 0.50 ดีมาก 

10. เตรียมสภาพแวดลอ้มไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 5.00 0.00 ดีมาก 4.33 0.52 ดี 3.50 0.58 ดี 4.00 0.71 ดี 
รวมเฉลีย่ 5.00 0.00 ดีมาก 4.48 0.51 ดี 3.65 0.47 ดี 4.28 0.44 ดี 
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 จากตารางท่ี 23 ผลประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 1 การ
เตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1 Plan : P) (ส าหรับกลุ่มขยายผล) 

 ผลการประเมินของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1 Planning : P)

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( = 5.00, S.D. = 0.00)เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ทุกๆ ดา้นมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี (  = 5.00, S.D. = 0.00) 

 ผลการประเมินของครูพี่เล้ียง พบวา่ การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1 Planning : P) ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัดี ( = 4.48, S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ การจดัท าก าหนดการสอน
ตลอดภาคเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมกับผูเ้รียน เวลา และสถานท่ี 
ก าหนดส่ือและใช้ส่ือในการเรียนรู้เหมาะสมกับบทเรียน และผูเ้รียน ซ่ึงแสดงถึงความใฝ่รู้และ
พฒันาส่ือการเรียนรู้อยูเ่สมอ มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี (  = 4.67, S.D. = 0.52) ส่วนในดา้นการก าหนด

วธีิการวดัและประเมินผลหลายรูปแบบ มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดท่ี (  = 4.45, S.D. = 0.52) 

 ผลการประเมินของอาจารยนิ์เทศก์ พบวา่ การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1 Planning : P) ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (  = 3.65, S.D. = 0.47) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ก าหนดวิธีการวดั
และประเมินผลไดส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี (  = 4.00, 

S.D. = 0.00) ส่วนในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสอดคลอ้งกบั

เน้ือหา (  = 3.25, S.D. = 0.50) 

 ผลการประเมินของนกัศึกษาครู พบว่า การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1 Planning : P) ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (  = 4.28, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นการจดัท า
ก าหนดการสอนตลอดภาคเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้
อยา่งเป็นขั้นตอนเหมาะสมกบัผูเ้รียน เวลา และสถานท่ี และก าหนดวิธีการวดัและประเมินผลหลาย
รูปแบบ มีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุดท่ี ( = 4.50, S.D. = 0.50)  ส่วนในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยสุดคือดา้นการ

จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ล่วงหนา้เสร็จก่อนสอนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และ เตรียมสภาพแวดลอ้ม

ไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน (  = 4.00, S.D. = 0.71)   



 

 
 

 
 
 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมิอนระดับ

คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

อาจารย์นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

เพ่ือนนักศึกษาครู 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

ตอนที ่2 การด าเนินการ (ข้ันที ่2  Leading Instruction 
: L ,ขั้นที ่3  Empowerment : E) 

   
         

11. จดักิจกรรมการเรียนรู้ไดต้ามแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 ดีมาก 4.17 0.41 ดี 3.50 0.58 ดี 4.50 0.50 ดีมาก 

12. 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
อยา่งเหมาะสมทั้งการฝึกทกัษะ การวเิคราะห์
การปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 

4.00 0.00 ดี 4.50 0.55 ดีมาก 3.50 0.58 ดี 4.25 0.43 ดี 

13. 
ใชภ้าษาถูกตอ้ง มีจงัหวะน ้าเสียงชดัเจน 
เขา้ใจง่ายและน่าสนใจ 

5.00 0.00 ดีมาก 4.50 0.55 ดีมาก 3.75 0.50 ดี 4.00 0.71 ดี 

14. 
ใชค้  าถามและค าตอบไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและ
ตรงประเด็น 5.00 0.00 ดีมาก 4.50 0.55 ดีมาก 3.50 0.58 ดี 4.25 0.43 ดี 

ตารางท่ี 24 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 2 การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2 Leading Instruction : L, ขั้นท่ี 3 Empowerment : E)           
(ส าหรับกลุ่มขยายผล)   
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ตารางท่ี 24 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 2 การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2 Leading Instruction : L, ขั้นท่ี 3 Empowerment : E) 
(ส าหรับกลุ่มขยายผล) (ต่อ) 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

อาจารย์นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

เพ่ือนนักศึกษาครู 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

15. มีความแม่นย  าในเน้ือหาและทนัต่อเหตุการณ์ 5.00 0.00 ดีมาก 4.50 0.55 ดีมาก 3.50 0.58 ดี 4.25 0.43 ดี 

16. 
ร่วมสรุปกบัผูเ้รียนเพื่อเช่ือมโยงบทเรียนให้
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.00 0.00 ดี 4.33 0.52 ดี 3.75 0.50 ดี 3.75 0.43 ดี 

17. 
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูเ้รียนได้
อยา่งเหมาะสมกบัเน้ือหา 

5.00 0.00 ดีมาก 4.33 0.52 ดี 3.25 0.50 พอใช ้ 4.00 0.71 ดี 

18. 
ใหค้วามสนใจแก่ผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง และเสมอ
ภาค 

5.00 0.00 ดีมาก 4.83 0.41 ดีมาก 3.50 0.58 ดี 4.50 0.50 ดีมาก 

19. 
ใชจิ้ตวทิยาท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครูหรือ
สถานการณ์ 

5.00 0.00 ดีมาก 4.67 0.52 ดีมาก 3.25 0.50 พอใช ้ 4.25 0.43 ดี 

20. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 4.33 0.52 ดี 3.75 0.50 ดี 4.25 0.43 ดี 
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ตารางท่ี 24 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 2 การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2 Leading Instruction : L, ขั้นท่ี 3 Empowerment : E) 
(ส าหรับกลุ่มขยายผล) (ต่อ) 

 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

อาจารย์นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

เพ่ือนนักศึกษาครู 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

21. เขา้สอนและออกจากหอ้งสอนตรงตามเวลา 5.00 0.00 ดีมาก 4.50 0.55 ดีมาก 3.50 0.58 ดี 4.50 0.50 ดีมาก 
22. สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ไดเ้หมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 4.67 0.52 ดีมาก 3.75 0.50 ดี 4.25 0.43 ดี 

23. 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมกบักลุ่มเพื่อน
และครู 

5.00 0.00 ดีมาก 4.33 0.52 ดี 3.50 0.58 ดี 4.25 0.43 ดี 

24. มีบุคลิกภาพความเป็นครูโดยภาพรวม 5.00 0.00 ดีมาก 4.50 0.55 ดีมาก 3.75 0.50 ดี 4.25 0.43 ดี 
รวมเฉลีย่ 4.86 0.00 ดีมาก 4.48 0.51 ดี 3.55 0.54 ดี 4.23 0.49 ดี 
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 จากตารางท่ี 24 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 2 การ
ด าเนินการ (ขั้นท่ี 2 Leading Instruction : L, ขั้นท่ี 3 Empowerment : E) (ส าหรับกลุ่มขยายผล) 

 ผลการประเมินของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading 
Instruction : L ,ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( =  4.86, S.D. = 0.00)
เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี (  = 5.00, S.D. = 0.00) ยกเวน้ในดา้น 

การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมทั้งการฝึกทกัษะ การวิเคราะห์การ
ปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน และร่วมสรุปกบัผูเ้รียนเพื่อเช่ือมโยงบทเรียนให้น าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย   = 4.00, S.D. = 0.00 ตามล าดบั 

 ผลการประเมินของครูพี่เล้ียง พบวา่ การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading Instruction : L ,ขั้นท่ี 
3  Empowerment : E) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( = 4.48, S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น
พบวา่ ใหค้วามสนใจแก่ผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง และเสมอภาค มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี ( = 4.83, S.D. = 0.41) 

ส่วนในดา้นจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดต้ามแผนการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดท่ี ( = 4.17, S.D. 
= 0.41) 

 ผลการประเมินของอาจารยนิ์เทศก ์พบวา่ การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading Instruction : L ,
ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (  = 3.55, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณาในแต่
ละด้านพบว่า การใช้ภาษาถูกตอ้ง มีจงัหวะน ้ าเสียงชัดเจน เขา้ใจง่ายและน่าสนใจ ร่วมสรุปกับ
ผูเ้รียนเพื่อเช่ือมโยงบทเรียนใหน้ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได้
อย่างเหมาะสม สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้เหมาะสม และมีบุคลิกภาพความเป็นครูโดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี (  = 4.75, S.D. = 0.50) ส่วนในดา้นท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดคือ การใชจิ้ตวิทยา
ท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครูหรือสถานการณ์มีค่าเฉล่ียท่ี ( = 3.25, S.D. = 0.50) 

 ผลการประเมินของนกัศึกษาครู พบวา่ การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading Instruction : L ,
ขั้นท่ี 3  Empowerment : E)ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( = 4.23, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาในแต่ละ
ดา้นพบว่า ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ให้ความสนใจแก่ผูเ้รียน
อย่างทัว่ถึง และเสมอภาค เขา้สอนและออกจากห้องสอนตรงตามเวลา มีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุดท่ี ( = 

4.75, S.D. = 0.45)  ส่วนในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีน้อยสุดคือด้าน ร่วมสรุปกบัผูเ้รียนเพื่อเช่ือมโยง
บทเรียนใหน้ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ี ( = 3.75, S.D. = 0.43) 



 
 

 
 

 
 
 
 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ 
อาจารย์นิเทศ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ 
เพ่ือนนักศึกษาครู 

  S.D. ระดับ 
  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

ตอนที ่3 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และพฒันา
ผลจากการจัดการเรียนการสอน  (ข้ันที ่4  Assessment 
: A , ขั้นที ่5  Standard : S และ ขั้นที ่6  Evaluation : 

E) 

   

         

 
25. 

มีการบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอนอยา่ง
ครอบคลุม 

4.00 0.00 ดี 4.17 0.41 ดี 3.75 0.50 ดี 4.00 0.71 ดี 

 
26. 

มีแนวทางในการแกปั้ญหาชั้นเรียนอยา่ง
เหมาะสมตามศกัยภาพผูเ้รียน 

5.00 0.00 ดีมาก 4.33 0.52 ดี 3.75 0.50 ดี 4.25 0.43 ดี 

 27. น าแนวทางการแกปั้ญหาสู่การปฏิบติัจริง 5.00 0.00 ดีมาก 4.17 0.41 ดี 3.50 0.58 ดี 4.25 0.43 ดี 

 28. มีการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน 5.00 0.00 ดีมาก 4.00 0.00 ดี 3.50 0.58 ดี 4.00 0.71 ดี 

ตารางท่ี 25 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 3 ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน                 
(ขั้นท่ี 4 Assesment : A, ขั้นท่ี 5 Standard : S และขั้นท่ี 6 Evaluation : E) (ส าหรับกลุ่มขยายผล) 
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ตารางท่ี 25 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ตอนท่ี 3 ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน              
(ขั้นท่ี 4 Assesment : A, ขั้นท่ี 5 Standard : S และขั้นท่ี 6 Evaluation : E) (ส าหรับกลุ่มขยายผล) (ต่อ) 

 

 
 
 

ข้อ รายการ ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

อาจารย์นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพส าหรับ 

เพ่ือนนักศึกษาครู 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

29.  มีการรายงานผลการจดัการเรียนรู้ครอบคลุม
ทุกหน่วยการเรียนรู้ 

4.00 0.00 ดี 4.17 0.41 ดี 4.00 0.00 ดี 4.50 0.50 ดีมาก 

30.  ในภาพรวมครูมีสมรรถนะจิตวทิยาในการ
จดัการเรียนรู้เหมาะสมตามมาตรฐานวชิาชีพ
ครู 

4.00 0.00 ดี 4.33 0.52 ดี 3.75 0.50 ดี 4.75 0.43 ดีมาก 

 รวมเฉลีย่ 4.50 0.00 ดีมาก 4.19 0.38 ดี 3.71 0.44 ดี 4.29 0.54 ดี 

 รวมเฉลีย่ทั้งสามตอน 4.83 0.00 ดีมาก 4.42 0.49 ดี 3.62 0.50 ดี 4.26 0.48 ดี 
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 จากตารางท่ี 25 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตอนท่ี 3 
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4 Assesment : A, 
ขั้นท่ี 5 Standard : S และขั้นท่ี 6 Evaluation : E) (ส าหรับกลุ่มขยายผล) 

 ผลการประเมินของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
และพฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S และ ขั้น
ท่ี 6  Evaluation : E) มีคะแนนเฉล่ีย ( = 4.50, S.D. = 0.00)เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า 
แนวทางในการแกปั้ญหาชั้นเรียนอยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพผูเ้รียนน าแนวทางการแกปั้ญหาสู่การ
ปฏิบติัจริงมีการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ีระดบั ( = 5.00, S.D. = 0.00) 
รองลงมาคือดา้น การบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอนอยา่งครอบคลุม การรายงานผลการจดัการ
เรียนรู้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ และภาพรวมครูมีสมรรถนะทางจิตวิทยาในการจดัการเรียนรู้
เหมาะสมตามมาตรฐานวชิาชีพครู มีค่าเฉล่ีย ( = 4.67, S.D. = 0.52)  

 ผลการประเมินของครูพี่เล้ียง พบวา่ ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และพฒันาผล
จากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S และ ขั้นท่ี 6  
Evaluation : E) มีคะแนนเฉล่ีย ( = 4.19, S.D. = 0.38) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ แนวทาง
ในการแกปั้ญหาชั้นเรียนอยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพผูเ้รียน มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี ( = 4.33, S.D. = 
0.52) ส่วนในดา้นการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดท่ี ( = 4.00, S.D. = 0.00)  

 ผลการประเมินของอาจารยนิ์เทศก์ พบว่า ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ
พฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S และ ขั้นท่ี 6  
Evaluation : E) มีคะแนนเฉล่ีย ( = 3.71, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ การ
รายงานผลการจดัการเรียนรู้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้  มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี ( = 4.00, S.D. = 
0.63) ส่วนในดา้น น าแนวทางการแกปั้ญหาสู่การปฏิบติัจริง และมีการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน มี
ค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยสุดท่ี  ( = 3.50, S.D. = 0.58)  

 ผลการประเมินของนักศึกษาครู พบว่า การด าเนินการ ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน และพฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S 
และ ขั้นท่ี 6  Evaluation : E )มีคะแนนเฉล่ีย ( = 4.29, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น
พบว่า ภาพรวมครูมีสมรรถนะจิตวิทยาในการจดัการเรียนรู้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพครู มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี ( = 4.75, S.D. = 0.43)  ส่วนในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยสุดคือดา้น การบนัทึกผล
การจดัการเรียนการสอนอยา่งครอบคลุม และการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนท่ี ( = 4.00, S.D. = 
0.71)  
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 สรุป  ผลการประเมินส าหรับกลุ่มขยายผล พบว่า ความสามารถในการสอนโดยเน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยาผา่นการประเมินทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาครูพี่เล้ียงอาจารยนิ์เทศก์และเพื่อน
นักศึกษาครู พบว่า ผลการประเมินส่วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะ                  
ทางจิตวิทยาในระดบัดีในขณะท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา ประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้น
สมรรถนะทางจิตวทิยาในระดบัดีมาก  

 ทั้งน้ี เพื่อให้เห็นความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา  ผูว้ิจยั ได้
น าเสนอกราฟแสดงความสามารถในการสอน สมรรถนะทางจิตวิทยา โดยจ าแนกในแต่ละตอนได้
ดงัรูปท่ี 19 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

2

3
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5

6 ภาพรวม 

การเตรียมการสอน 

การด าเนินการ 

ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน และพฒันาผลจาก
การจดัการเรียนการสอน 

รูปท่ี 19  กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอน  

(ส าหรับกลุ่มขยายผล) 



 
 

 
 

 3.3  ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยาทีม่ีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

การประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาผูว้ิจยัได้

ใชป้ระเมินสมรรถนะทางจิตวทิยาโดยอาจารยนิ์เทศก ์จ านวน 1 คน ครูพี่เล้ียง จ  านวน 8 คน และ นกัศึกษาครู จ  านวน 8 คน ประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาของ

นกัศึกษาครู จ านวน 8 คน โดยผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง

จิตวทิยาแสดงดงัตารางท่ี 24 

ตารางท่ี 26 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับอาจารย์

นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
ส าหรับนักศึกษาครู 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

ด้านที ่1 ด้านความเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน 
1 ก าหนดผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเนน้การวเิคราะห์ 

สังเคราะห์ ประยกุต ์ริเร่ิมเหมาะสมกบัสาระการ
เรียนรู้ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล 

4.63 0.52 ดีมาก 4.88 0.35 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 
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ตารางท่ี 26 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (ต่อ)  

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับอาจารย์

นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
ส าหรับนักศึกษาครู 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยั และความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 

4.75 0.46 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก 4.13 0.64 ดี 

3 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการ
เรียนรู้ การจดักิจกรรมและการประเมินการเรียนรู้ 

4.63 0.74 ดีมาก 4.25 0.71 ดี 4.63 0.52 ดีมาก 

4 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ โดยบ
รูณาการอยา่งสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั 

4.75 0.46 ดีมาก 4.88 0.35 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 

5 มีการน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ และปรับใชต้ามสถานการณ์อยา่ง
เหมาะสมและเกิดผลกบัผูเ้รียนตามท่ีคาดหวงั 

4.75 0.46 ดีมาก 4.50 0.53 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 

6 ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้
ปรับปรุง/พฒันา 

4.50 0.76 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 

รวมเฉลีย่ 4.66 0.15 ดีมาก 4.67 0.18 ดีมาก 4.54 0.17 ดีมาก 
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ตารางท่ี 26 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (ต่อ) 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับอาจารย์

นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
ส าหรับนักศึกษาครู 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

ด้านที ่2 ด้านความสามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพฒันาได้ตามศักยภาพของตน 
7 จดัท าฐานขอ้มูลเพื่อออกแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคญั 
4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก 

8 ใชรู้ปแบบ/เทคนิควธีิการสอนอยา่งหลากหลาย
เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาตามศกัยภาพ 

4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 4.38 0.52 ดี 

9 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคแ์ละสมรรถนะของผูเ้รียน 

4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 

10 ใชห้ลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข และพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

4.75 0.46 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก 4.53 0.53 ดีมาก 

11 พฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนกบั
ผูป้กครองและชุมชน 

4.50 0.53 ดีมาก 4.50 0.53 ดีมาก 4.50 0.53 ดีมาก 
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ตารางท่ี 26 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (ต่อ)  

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับอาจารย์

นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
ส าหรับนักศึกษาครู 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
12 ใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้

อยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรม
การเรียนรู้ 

4.75 0.46 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก 

13 วดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง 4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 
14 น าผลการเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 

รวมเฉล่ีย 4.64 0.24 ดีมาก 4.64 0.24 ดีมาก 4.59 0.23 ดีมาก 
ด้านที ่3 ด้านสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวติทีด่ีขึน้ 

15 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูเ้รียนในการ
จดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 

16 จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม 

4.75 0.46 ดีมาก 4.63 0.46 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 

17 จดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 
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ตารางท่ี 26 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (ต่อ) 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับอาจารย์

นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
ส าหรับนักศึกษาครู 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
18 จดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนดา้นการดูแลตนเอง มี

ทกัษะในการเรียนรู้การท างาน การอยูร่่วมกนัใน
สังคมอยา่งมีความสุขและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 

4.88 0.35 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก 

19 สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจใน
ความเป็นไทยใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.53 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 

20 จดัท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยความภูมิใจในความเป็นไทย 

4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 

21 ใหผู้เ้รียน คณะครูผูส้อน และผูป้กครองมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือนกัเรียนรายบุคคล 

4.75 0.46 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 

22 น าขอ้มูลนกัเรียนไปใชช่้วยเหลือ/พฒันาผูเ้รียนทั้ง
ดา้นการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

4.38 0.74 ดี 4.88 0.35 ดีมาก 4.88 0.35 ดีมาก 

23 จดักิจกรรมเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหา และส่งเสริม
พฒันาผูเ้รียนใหแ้ก่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 

4.75 0.46 ดีมาก 4.75 0.53 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก 

214 



 
 

 
 

ตารางท่ี 26 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (ต่อ) 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับอาจารย์

นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
ส าหรับนักศึกษาครู 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
24 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมกบัค่านิยม

ท่ีดีงาม 
4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 

25 ดูแล แนะแนว ช่วยเหลือ ผูเ้รียนทุกคนอยา่งทัว่ถึง  
ทนัการณ์ 

5.00 0.00 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 

รวมเฉล่ีย 4.69 0.34 ดีมาก 4.65 0.18 ดีมาก 4.67 0.18 ดีมาก 
ด้านที ่4 ด้านความสามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

26 จดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน และภายนอก
หอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.50 0.53 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 4.50 0.53 ดีมาก 

27 ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูกบัผูเ้รียน 
และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

4.38 0.52 ดี 4.50 0.53 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก 

28 ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา 
ขอ้ตกลงในชั้นเรียน 

4.88 0.35 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก 
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ตารางท่ี 26 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (ต่อ) 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับอาจารย์

นิเทศก์ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
ส าหรับนักศึกษาครู 

�̅� S.D. ระดับ   �̅� S.D. ระดับ  
29 แกปั้ญหา/พฒันานกัเรียนดา้นระเบียบวนิยัในการ

สร้างวนิยัเชิงบวกในชั้นเรียน 
4.63 0.52 ดีมาก 4.50 0.53 ดีมาก 4.75 0.74 ดีมาก 

30 ประเมินการก ากบัดูแลชั้นเรียน และน าผลการ
ประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันา 

4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.74 ดีมาก 

รวมเฉลีย่ 4.60 0.15 ดีมาก 4.58 0.23 ดีมาก 4.50 0.53 ดีมาก 

รวมเฉลีย่ทั้งส่ีด้าน 4.65 0.11 ดีมาก 4.62 0.16 ดีมาก 4.63 0.15 ดีมาก 
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 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครูโดยอาจารย์นิเทศก์ พบว่า ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (x̅ = 4.65, S.D. = 0.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นสามารถใหค้  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  (x̅ = 4.69, S.D. 
= 0.34), ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน  (x̅ = 4.66, S.D. = 0.15), ดา้นความสามารถช่วยเหลือ
ผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน  (x̅ = 4.64, S.D. = 0.24), และดา้นความสามารถ
ส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน (x̅ = 4.60, S.D. = 0.15) 
 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาของนกัศึกษาครูโดยครูพี่เล้ียง พบวา่ ในภาพรวมอยู่
ในระดบัดีมาก (x̅ = 4.62, S.D. = 0.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
ดงัน้ี ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน (x̅ = 4.67, S.D. = 0.18), ดา้นความสามารถให้ค  าแนะน า
ช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (x̅ = 4.65, S.D. = 0.18), ดา้นความสามารถช่วยเหลือ
ผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน (x̅ = 4.64, S.D. = 0.24), และดา้นความสามารถ
ส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน (x̅ = 4.60, S.D. = 0.15) 

 ผลการประเมินสมรรถนะดา้นจิตวิทยาของนกัศึกษาครูโดยนกัศึกษาครู พบวา่ ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัดีมาก (x̅ = 4.63, S.D. = 0.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย ดงัน้ี ดา้นความสามารถให้ค  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (x̅ = 4.67, S.D. 
= 0.18), ดา้นความสามารถช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน (x̅ = 4.59, 
S.D. = 0.23), ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน (x̅ = 4.54, S.D. = 0.17), และดา้นความสามารถ
ส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน (x̅ = 4.50, S.D. = 0.53) 

สรุป ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครูโดยอาจารยนิ์เทศ ครูพี่เล้ียง 
และนกัศึกษาครูในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (x̅ = 4.65, S.D. = 0.11), (x̅ = 4.62, S.D. = 0.16), (x̅ 
= 4.63, S.D. = 0.15) ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่สมรรถนะทางจิตวิทยาของนกัศึกษาครูเม่ือใชก้ารพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา อยูใ่นระดบัดีมาก 

 3.3 ผลการสังเกตและบันทกึพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการตอบสนองของ
นักเรียน 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรม
การตอบสนองของนักเรียน  โดยน ามาพรรณนา  วิเคราะห์แลว้น าเสนอโดยบรรยายสรุป จากผล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูพี่เล้ียง อาจารยนิ์เทศก ์และเพื่อนนกัศึกษาครู ดงัต่อไปน้ี  
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3.3.1 ผลจากการสังเกตของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา พบวา่ 

 1.  ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียนและเตรียมความพร้อมพบวา่พฤติกรรมการสอนของครู 
ครูกระตุน้ความสนใจโดยการสนทนาถามช่ือรายบุคคล ร้องเพลง ตั้งค  าถามจากภาพท่ีเห็น ส่งผลให้
พฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น สนุกสนานกบัการร้องเพลงและ
ท าท่าประกอบการร้องเพลง นอกจากน้ีท าใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการสังเกตจากภาพท่ีไดดู้ 

 2. ดา้นส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งรู้และปฏิบติัได ้พบว่าครูบอกส่ิงท่ีนกัเรียนจะเรียนรู้โดยการ
ตั้งค  าถาม โตต้อบให้นกัเรียนคิด นอกจากน้ียงัมีการอธิบายปฏิบติัในการด าเนินกิจกรรม ส่งผลให้
การตอบสนองของนกัเรียนช่วยกนัคิด และลงมือปฏิบติั และในแต่ละคนยกมือกนัตอบค าถามซ่ึงใน
แต่ละคนจะมีความคิดท่ีแตกต่างกนัไป นอกจากน้ียงัมีการออกแบบกิจกรรมร่วมกนั ปฏิบติัร่วมกนั
นกัเรียนแต่ละคนมีความสนใจ กระตือรือร้นอยูต่ลอดเวลา 

 3. ด้านการด าเนินการจัดการเรียนรู้ พบว่าครูอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรมให้
นกัเรียนฟังไดอ้ย่างชัดเจน มีการจดักลุ่ม นอกจากน้ีครูคอยแนะน าในแต่ละคนโดยการตั้งค  าถาม
กระตุน้นกัเรียนใหช่้วยกนัภายในกลุ่ม ส่งผลให้นกัเรียนมีการตอบสนองท่ีดี กล่าวคือนกัเรียนมีการ
ออกแบบกิจกรรมร่วมกนั มีความกลา้ในการพูด กลา้แสดงความคิดเห็นขณะปฏิบติักิจกรรม และมี
ความสนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรม 

 4. ดา้นการท าแบบอย่าง พบว่าครูมีการเตรียมส่ือไวเ้ป็นตวัอย่างให้นกัเรียนปฏิบติั 
พร้อมทั้งยงัมีการอธิบายกิจกรรมอย่างชดัเจน และครูสาธิตการทดลองให้นกัเรียนไดดู้ จากนั้นให้
นกัเรียนไดล้องปฏิบติัโดยตนเอง ส่งผลให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มี
การดูแบบก่อนท ากิจกรรม และร่วมกนัท าอยา่งตั้งใจ 

 5. ด้านการตรวจสอบความเขา้ใจ พบว่าครูมีการเดินไปตรวจสอบขั้นตอนการท า
กิจกรรมของนกัเรียน พร้อมทั้งใหอ้อกมาน าเสนอ ครูมีการตั้งค  าถามและสรุปผลท่ีไดร่้วมกนั ส่งผล
ให้นกัเรียนมีความเขา้ใจร่วมกนัในการออกมาน าเสนอ ตลอดทั้งมีการจดบนัทึกการท ากิจกรรมอยู่
ตลอดเวลา 

 6. ดา้นการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียนโดยครูคอยให้ค  าแนะน าและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 
พบวา่ครูมีการทบทวนกิจกรรมใหน้กัเรียนฟังอีกคร้ัง ถา้นกัเรียนคนใดไม่เขา้ใจครูให้ยกมือข้ึน และ
ครูเปิดโอกาสในแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ ครูคอยให้ค  าแนะน าผลงานนกัเรียนให้ดีมากข้ึน ส่งผล
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ใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นช่วยกนัท างานจนเสร็จ และออกมาน าเสนอในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 
และความความคิดท่ีสร้างสรรคท่ี์ดี 

 7.ดา้นการขยายความรู้หรือน าความรู้ไปใช ้พบวา่ครูไดถ้ามค าถามต่อนกัเรียนวา่ จาก
การเรียนในเร่ืองดงักล่าว นกัเรียนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้ง และครูไดอ้ธิบายเพิ่มเติม 
และร่วมกนัสรุป พร้อมทั้งครูไดใ้หแ้รงเสริมอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลกบัครู และ
ประเมินผลงานของตนเองวา่อยูใ่นระดบัใดบา้ง โดยใชว้ิธีการผลดัเปล่ียนการประเมิน และไดบ้อก
ถึงประโยชน์ในเร่ืองท่ีเรียนมา 

 3.3.2 ผลจากการสังเกตของครูพี่เลีย้งในการสร้างการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาในประเด็นท่ีครอบคลุมกระบวนทศัน์การ
พฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ดงัน้ีคือ 

 1.ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียนและเตรียมความพร้อม พบวา่ พฤติกรรมการสอนของครู
มีความพร้อมเตรียมตวัมาอยา่งดีในการน าเขา้สู่บทเรียน โดยการเล่านิทาน ร้องเพลงในเน้ือหาท่ีจะ
สอน แนะน าอุปกรณ์การทดลองต่างๆ พร้อมทั้ งสาธิตการทดลอง ส่งผลให้นักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียนมีพฤติกรรมการตอบสนองท่ีน่าสนใจ บางคนมีความรู้สึกต่ืนเตน้ มีความกระตือรือร้น 
สนุกสนาน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีครูไดน้ าเสนอออกไป  

 2. ดา้นส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งรู้และปฏิบติัไดพ้บวา่ พฤติกรรมการสอนของครูมีการใชส่ื้อ
การสอนมาใหน้กัเรียนดู อธิบายกิจกรรมดว้ยปากเปล่า พร้อมทั้งช้ีแจงในการด าเนินกิจกรรม การตั้ง
ประเด็นค าถามก่อนและหลงัเรียน การแสดงบทบาทสมมติ ส่งผลให้นกัเรียนมีการตอบสนองท่ี
แตกต่างกันออกไป บางคนมีความสนใจ ต่ืนเต้น รับฟังอย่างตั้ งใจ พร้อมทั้ งมีการซักถามกับ
ครูผูส้อนในประเด็นท่ียงัไม่เขา้ใจ นอกจากน้ียงัมีการตอบค าถามท่ีครูผูส้อนไดต้ั้งไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  

 3. ด้านการด าเนินการจดัการเรียนรู้ พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูได้มีการ
แบ่งกลุ่มตามหมวดหมู่ จดักิจกรรมแบบมีส่วนร่วมทั้งหอ้งเรียน ปฏิบติักิจกรรมทั้งการวาดภาพ เล่น
เกม และร้องเพลง นอกจากน้ีครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียน ทั้งการใช้ระดับน ้ าเสียงท่ี
แตกต่างกันและใช้การปรบมือเพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนมี
พฤติกรรมการตอบสนองท่ีแตกต่างกนัออกไป นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความตั้งใจ สนใจ 
สนุกสนาน มีความร่วมมือ พร้อมทั้งมีความกระตือรือร้นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนๆ 
ในหอ้งเรียน ส่ิงส าคญัคือนกัเรียนมีส่วนร่วมในทุกมิติในการด าเนินการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
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 4. ด้านการท าแบบอย่าง พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูได้เป็นแบบอย่างให้
นกัเรียนดู นอกจากน้ียงัมีการยกตวัอย่างสถานการณ์ต่างๆ ให้นกัเรียนศึกษาจากใบความรู้ แสดง
บทบาทสมมติ ครูและนกัเรียนศึกษาร่วมกนั พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซ่ึง
ส่งผลใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมท่ีสนใจ ต่ืนเตน้ และมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามเวลาท่ี
ไดก้ าหนดไว ้

 5. ด้านการตรวจสอบความเข้าใจ พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูใช้วิธีการให้
นกัเรียนออกมาน าเสนอช้ินงานของตนเองหนา้ชั้นเรียน นอกจากน้ียงัมีการตั้งค  าถาม การถามตอบ
เพื่อน าไปสู่การสรุปผล ส่งผลให้นกัเรียนมีการตอบสนองท่ีภาคภูมิใจสามารถตอบค าถามได ้มีการ
ถามขอ้สงสัยต่างๆ ตลอดทั้งมีความร่วมมือ สรุปความรู้จากบทเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 6. ดา้นการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียนโดยครูคอยให้ค  าแนะน าและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 
พบวา่ ครูเตรียมความพร้อมอยา่งดีดว้ยการเตรียมส่ือ อุปกรณ์ ICT ให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัดว้ยตนเอง 
ครูคอยแนะน าระหวา่งท ากิจกรรมต่างๆและท ารายงานสรุปผลการท ากิจกรรม ส่งผลให้นกัเรียนมี
พฤติกรรมท่ีต่ืนเตน้และดีใจท่ีไดท้  าการทดลองโดยใชอุ้ปกรณ์ต่างๆดว้ยตนเอง พร้อมทั้งสร้างความ
สนุกสนานกบัการเรียนรู้ และการซกัถามจนเกิดความเขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 7.ดา้นการขยายความรู้หรือน าความรู้ไปใช ้พบวา่ ครูและนกัเรียนร่วมกนัเช่ือมโยง
ความรู้ท่ีไดเ้รียนมา พร้อมทั้งมีการซกัถาม ตั้งค  าถาม อธิบายเก่ียวกบัเน้ือหา เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรม การเรียนรู้เป็นไปอย่าง
สนุกสนาน มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ดว้ยความตั้งใจและกลา้แสดงออก ตลอด
ทั้งสามารถน าความรู้ไปต่อยอดได ้ส่วนนกัเรียนบางคนท่ียงัขาดความเขา้ใจในบทเรียน จะมีการตั้ง
ค  าถามเพื่อเนน้ย  ้าความเขา้ใจมากข้ึน 

 3.3.3 ผลจากการสังเกตของอาจารย์นิเทศก์  ในการสร้างการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา พบวา่ 

 1. ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียนและเตรียมความพร้อม พบวา่ครูกระตุน้ความสนใจโดย
การร้องเพลงพร้อมทั้งมีการสาธิต เล่านิทาน ตั้ งค  าถามในประเด็นเก่ียวกับชีวิตประจ าวนัของ
นกัเรียน ส่งผลให้นกัเรียนมีความสนุกสนาน ปฏิบติัตามค าสั่งท่ีครูไดส้ั่งไว ้มีทกัษะในการสังเกต 
และมีความกลา้ในการตั้งค  าถาม 

 2. ดา้นส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งรู้และปฏิบติัได ้พบว่าครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมท่ี
มอบให้ โดยการหยิบฉลากสีต่างๆ มีการน าส่ือมาให้นกัเรียนได้ดูแลว้ตั้งค  าถามว่า “น้ีคืออะไร” 
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ส่งผลให้นกัเรียนมีความสนใจร่วมกิจกรรมหยิบฉลากแบ่งกลุ่มต่างๆ และมีความกลา้ในการตอบ
ค าถามท่ีครูถามไว ้

 3. ด้านการด าเนินการจดัการเรียนรู้ พบว่าครูเรียกตวัแทนมารับอุปกรณ์ และครู
มอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมพร้อมกนั ครูเดินดูกระบวนการท างานภายในกลุ่มต่างๆ 
ส่งผลให้นกัเรียนตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ สนใจเขา้ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆทุ่มเทในการท างาน อดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรค พยายามแกปั้ญหาและ 
อุปสรรคจนส าเร็จ พยายามคิดคน้หาค าตอบ ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้น 

 4.ด้านการท าแบบอย่าง พบว่าครูมีการสาธิตในกิจกรรมท่ีให้นักเรียนท า มีการ
อธิบายเพิ่มเติม นอกจากน้ีมีการมอบหมายใหน้กัเรียนไดดู้ในใบความรู้ท่ีครูให้มา ส่งผลให้นกัเรียน
พยายามหาค าตอบโดยใชว้ิธีการสังเกต วิเคราะห์ปฏิบติัการทดลอง และมีการถาม ตอบระหวา่งท า
กิจกรรมต่างๆ ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน มีความรับผดิชอบและรู้จกัใฝ่
เรียนรู้ตลอดเวลา 

 5.ดา้นการตรวจสอบความเขา้ใจ พบว่าครูคอยถามนกัเรียนเพื่อกระตุน้ความคิดอยู่
ตลอดเวลาครูอธิบายวิธีการท าและให้นกัเรียนศึกษาใบกิจกรรม นอกจากน้ีครูมีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนดงัน้ี สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน สังเกตจากการ
ตอบค าถามในกิจกรรมท่ีได้ท า ส่งผลให้นกัเรียนมีการบนัทึกผลการทดลองตอบค าถามหลงัการ
ทดลอง การน าเสนอไดดี้ และพยายามคิดคน้หาค าตอบ ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้น 

 6.ดา้นการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียนโดยครูคอยให้ค  าแนะน าและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 
พบว่าครูดูแลอย่างใกล้ชิด คอยตอบค าถามแนะน าให้นักเรียน พยายามสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรครูอธิบายวิธีการพร้อมทั้งกระตุน้เช่ือมโยงกบักิจกรรมทบทวน
กิจกรรมเดินดูการท างานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ดว้ยความสนใจ 
ใฝ่รู้และมุ่งมัน่ในการท างานนกัเรียนตั้งใจเรียน เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ กล้าซักถาม กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้า
แสดงออก 

 7.ดา้นการขยายความรู้หรือน าความรู้ไปใช ้พบวา่ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้
เร่ือง การใชป้ระโยชน์จากกิจกรรมท่ีไดท้  า จากนั้นการสุ่มนกัเรียนออกมาสรุปประเด็นให้เห็นในแต่
ละประเด็นต่างๆ กนั มีการออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียนเพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกตอ้ง
ส่งผลใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมดว้ยความมีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการท างานนกัเรียนสามารถ
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ตอบค าถามสรุปกิจกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี และท่ีส าคญัคือ นกัเรียนมีความกลา้แสดงความคิดเห็นกลา้
แสดงออกในการน าเสนอ และมีลีลาในการน าเสนอ 

 3.3.4 ผลจากการสังเกตของเพ่ือนนักศึกษาครู ในการสร้างการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาในประเด็นท่ีครอบคลุมกระบวน
ทศัน์การพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ดงัน้ีคือ 

 1.ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียนและเตรียมความพร้อม พบว่า พฤติกรรมการสอนของ
ครูจะใช้รูปแบบท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ครูบางคนให้นกัเรียนร้องเพลง ท าท่าประกอบ เล่านิทาน
การตั้งค  าถามทบทวนความรู้เดิม นอกจากน้ียงัมีการเล่นเกมจากรูปภาพ หรือส่ือท่ีไดเ้ตรียมไวต้ลอด
ทั้งเกร่ินน าเน้ือหาท่ีไดเ้รียนมาแลว้ เพื่อการเช่ือมโยงในเน้ือหาท่ีจะเรียนต่อ ส่งผลให้พฤติกรรมการ
ตอบสนองของนักเรียนมีความสนใจ ต่ืนเต้น สนุกสนาน ร่าเริง มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบักิจกรรมท่ี
ด าเนินไว ้เช่นมีความกลา้ในการตอบค าถาม ถึงแมค้  าตอบจะผิดแต่ก็ไดมี้การปรับแกไ้ขการตอบ
ค าถามท่ีถูกตอ้งในเวลาต่อมา 

 2. ดา้นส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งรู้และปฏิบติัได ้พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูจะมีการ
ช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ในการเรียน พร้อมทั้งจดักิจกรรมการแบ่งกลุ่ม ตลอดทั้งมีการจดัท าขอ้ตกลง
ร่วมกนั ส่งผลให้พฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียนไปในทิศทางท่ีต่ืนเตน้ โตต้อบกบัครูผูส้อน 
ซ่ึงเป็นการแสดงถึงความเขา้ใจในส่ิงท่ีตนเองตอ้งเรียนรู้ในคาบเรียนน้ี  

 3. ด้านการด าเนินการจัดการเรียนรู้ พบว่าพฤติกรรมการสอนของครูมี การ
แบ่งกลุ่มนกัเรียนตามหมวดหมู่ พร้อมทั้งเดินตรวจดูในแต่ละกลุ่มท่ีไดแ้บ่งไว ้นอกจากน้ียงัมีการจดั
กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมทัว่ทั้งห้องเรียน จดัเวลาในการด าเนินกิจกรรม มีการอธิบายตามการ
ด าเนินงาน และท่ีส าคญัครูมีการควบคุมชั้นเรียนไดเ้ป็นอย่างดี ส่งผลให้นกัเรียนมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองท่ีน่าสนใจ ต่ืนเต้น มีความอยากท าในกิจกรรมตลอด มีความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็น ยกมือเพื่อถามครูในประเด็นท่ีมีขอ้สงสัย นักเรียนช่วยกนัหาค าตอบในกิจกรรมท่ีครูได้
มอบหมายไวพ้ร้อมทั้งนกัเรียนมีการรักษาเวลาในกิจกรรมนั้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 4. ด้านการท าแบบอย่าง พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูมีการอธิบายกิจกรรม 
พร้อมทั้งมีแบบตวัอยา่งให้นกัเรียนไดดู้ทั้งท่ีเป็นใบกิจกรรม อุปกรณ์ท่ีจะใช ้และหากเป็นกิจกรรม
การทดลองครูจะท าการทดลองหรือสาธิตให้นักเรียนไดดู้เป็นตวัอย่างก่อน นอกจากน้ีมีการดูแล
นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดเพื่อจะไดอ้ธิบายไดอ้ยา่งละเอียดและการอธิบายนั้นครูจะพูดในระดบัเสียงท่ีดงั 
ฟังชดั ส่งผลใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมการตอบสนองท่ีเขา้ใจ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีครูท าแบบอยา่ง
หรือตวัอย่างให้ดูก่อน หรือมีแบบอย่างจากท่ีอ่ืนให้ดูนักเรียนจะตอบสนองได้ดีมาก และยงัให้
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นกัเรียนมีความกระตือรือร้น และตั้งใจท ากิจกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัพบวา่การสังเกตของ
ในนกัเรียนสามารถตอบสนองการปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 5. ด้านการตรวจสอบความเข้าใจ พบว่าพฤติกรรมการสอนของครูจะมีการตั้ง
ค  าถามให้นักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนจดบนัทึกค าถามท่ีครูได้ตั้งไว ้เพื่อหาค าตอบ และเขียน
สรุปผลท่ีไดจ้ากกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัการให้ตวัแทนนกัเรียนออกมาน าเสนอหนา้ชั้น
เรียน มีการเฉลยค าตอบพร้อมๆ กนั และทบทวนความรู้ไปพร้อมๆ กนั ส่งผลให้พฤติกรรมการ
ตอบสนองของนกัเรียนมีความสนใจมากในการไดต้อบค าถาม อาจมีการตอบท่ีผิดเล็กนอ้ย แต่ครูก็
ไดอ้ธิบายให้นกัเรียนฟังอย่างเขา้ใจ พร้อมกนัน้ียงัมีการซกัถามและโตต้อบถามขอ้สงสัยต่างๆ จะ
เห็นไดว้า่นกัเรียนมีความกลา้แสดงออกทางความคิดอยา่งมาก 

 6. ดา้นการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียนโดยครูคอยให้ค  าแนะน าและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 
พบวา่ครูมีกิจกรรมท่ีสามารถให้นกัเรียนไดป้ฏิบติั และกิจกรรมท่ีเนน้การคิดวิเคราะห์เช่นกิจกรรม
การทดลอง ใบงาน นอกจากน้ียงัมีการออกมาน าเสนอ การช่วยเหลือเพื่อนภายในกลุ่มในภาระงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย และท่ีส าคญัคือการสร้างแรงกระตุน้ให้กบันกัเรียน เช่น การให้รางวลัส าหรับกลุ่ม
ท่ีท างานเสร็จก่อน และการดูแลอย่างใกลชิ้ดทัว่ถึงทุกคน ส่งผลให้พฤติกรรมการตอบสนองของ
นกัเรียนมีการปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีส่วนร่วมในการปฏิบติั มีการกระตือรือร้น และท่ีส าคญัคือ
นกัเรียนเร่ิมมีการสังเกตมากข้ึน และมีการคิดตามค าถามท่ีครูคอยกระตุน้อยูใ่นการปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ 

 7. ด้านการขยายความรู้หรือน าความรู้ไปใช้ พบว่า ครูใช้วิธีการอธิบายถึงการ
เช่ือมโยงท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั และได้ท าแผนผงัความคิดในการสรุปผลและอภิปราย
เพิ่มเติมในกิจกรรมท่ีสอนไว ้ส่งผลให้นกัเรียนตอบสนองการฟังอย่างตั้งใจ เขา้ใจประโยชน์การ
น าไปใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
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ตารางท่ี 27 สรุปการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน 

รายละเอยีด /ผู้
สังเกต 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูพีเ่ลีย้ง อาจารย์นิเทศก์ 
เพ่ือนนักศึกษา

ครู 

1. ด้านการน าเข้า
สู่บทเรียนและ
เตรียมความ
พร้อม 

-ครูกระตุน้              
ความสนใจโดย
การสนทนาถาม
ช่ือรายบุคคล 
ร้องเพลง 
-นกัเรียนมี       
ความสนใจ 
กระตือรือร้น 
สนุกสนานกบั
การร้องเพลงและ
ท าท่าประกอบ 

-ครูมีน าเขา้สู่
บทเรียน โดย   
การเล่านิทาน 
ร้องเพลงใน
เน้ือหาท่ีจะสอน 
แนะน าอุปกรณ์           
การทดลองต่างๆ  
นกัเรียนทุกคน
ในหอ้งเรียนมี
ความรู้สึกต่ืนเตน้ 
มีความ
กระตือรือร้น 
สนุกสนาน 

- ครูกระตุน้        
ความสนใจโดย
การร้องเพลง
พร้อมทั้งมีการ
สาธิต เล่านิทาน 
ตั้งค  าถาม 
-นกัเรียน ปฏิบติั
ตามค าสั่งท่ีครูได้
สั่งไว ้มีทกัษะใน
การสังเกต มีความ
กลา้ในการตั้ง
ค าถาม 

-ครูจะใชรู้ปแบบ
ท่ีแตกต่างกนั 
เช่นใหน้กัเรียน
ร้องเพลง ท าท่า
ประกอบ เล่า
นิทาน 
-นกัเรียนมี       
ความสนใจ 
ต่ืนเตน้ 
สนุกสนาน ร่าเริง 
มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
กบักิจกรรมท่ีท า 

2. ด้านส่ิงที่
ผู้เรียนต้องรู้และ
ปฏิบัติได้ 

-อธิบายปฏิบติัใน
การด าเนิน
กิจกรรม ส่งผล
ใหก้าร
ตอบสนองของ
นกัเรียนช่วยกนั
คิด และลงมือ
ปฏิบติั 

-ครูมีการใชส่ื้อ
การสอนมาให้
นกัเรียนดู อธิบาย
กิจกรรมดว้ยปาก
เปล่า 
-นกัเรียนมีการ
ตอบสนองท่ี
แตกต่างกนั
ออกไป บางคนมี
ความสนใจ 
ต่ืนเตน้ รับฟัง
อยา่งตั้งใจ พร้อม
ทั้งมีการซกัถาม 

-ครูใหน้กัเรียน
แบ่งกลุ่มตาม
กิจกรรมท่ีมอบให ้
มีการน าส่ือมาให้
นกัเรียนไดดู้แลว้
ตั้งค  าถามวา่  
-นกัเรียนมีสนใจ
ร่วมกิจกรรมมี
ความกลา้ในการ
ตอบค าถามท่ีครู
ถามไว ้

-ครูจะมีการช้ีแจง
ถึงในการเรียน 
จดักิจกรรม         
การแบ่งกลุ่ม           
มีการจดัท า
ขอ้ตกลงร่วมกนั 
-นกัเรียนต่ืนเตน้ 
โตต้อบกบั
ครูผูส้อน 
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ตารางท่ี 27 สรุปการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน
(ต่อ) 

รายละเอยีด /ผู้
สังเกต 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูพีเ่ลีย้ง อาจารย์นิเทศก์ เพ่ือนนักศึกษาครู 

3. ด้านการ
ด าเนินการจดัการ
เรียนรู้ 

-ครูอธิบาย
ขั้นตอนการท า
กิจกรรมให้
นกัเรียนฟังได้
อยา่งชดัเจน มี        
การจดักลุ่ม 
-นกัเรียนมี           
การออกแบ
กิจกรรมร่วมกนั มี
ความกลา้ใน         
การพูด 

-จดักิจกรรมแบบ
มีส่วนร่วมทั้ง
หอ้งเรียน ปฏิบติั
กิจกรรมทั้ง          
การวาดภาพ เล่น
เกม และร้องเพลง 
-นกัเรียนมีส่วน
ร่วมในทุกมิติใน
การด าเนินการ
จดัการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน 
 

-ครูเดินดู
กระบวนการท างาน
ภายในกลุ่มต่างๆ 
-นกัเรียนตั้งใจ
เรียนรู้ สนใจเขา้
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ทุ่มเท อดทน ไม่ยอ่
ทอ้ต่อปัญหา 
พยายามแกปั้ญหา
อุปสรรคจนส าเร็จ 

-ครูมีการแบ่งกลุ่ม
นกัเรียนตาม
หมวดหมู่ พร้อม
ทั้งเดินตรวจดูใน
แต่ละกลุ่มท่ีได้
แบ่งไว ้
-นกัเรียนสนใจ 
ต่ืนเตน้ มี          
ความกลา้ใน        
การแสดงความ
คิดเห็น ยกมือเพ่ือ
ถามครูในประเดน็
ท่ีมีขอ้สงสยั 

4. ด้านการท า
แบบอย่าง 

-ครูสาธิต               
การทดลองใหดู้  
-นกัเรียนไดล้อง
ปฏิบติัโดยตนเอง  
-นกัเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ทุก
ขั้นตอน 

-ครูไดเ้ป็น
แบบอยา่งให้
นกัเรียน 
-นกัเรียนศึกษา
จากใบความรู้ 
แสดงบทบาท
สมมติ ครูและ
นกัเรียนศึกษา
ร่วมกนั 
-นกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆ 

-ครูมีการสาธิตใน
กิจกรรมท่ีให้
นกัเรียนท า มี          
การอธิบายเพ่ิมเติม 
-นกัเรียนพยายาม
หาค าตอบโดยใช้
วิธีการสงัเกต 
ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม
ดว้ยความมุ่งมัน่
ตั้งใจ มีความ
รับผิดชอบและรู้จกั
ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 

-ครูมีการอธิบาย
กิจกรรม พร้อมทั้ง
มีแบบตวัอยา่งให้
นกัเรียนไดดู้ทั้งท่ี
เป็นใบกิจกรรม 
อุปกรณ์ท่ีจะใช ้
-นกัเรียน
ตอบสนองไดดี้ มี
ความกระตือรือร้น 
และตั้งใจท า
กิจกรรม 
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ตารางท่ี 27 สรุปการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน
(ต่อ) 

รายละเอยีด /ผู้
สังเกต 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพีเ่ลีย้ง อาจารย์นิเทศก์ เพ่ือนนักศึกษาครู 

5. ด้านการ
ตรวจสอบ
ความเข้าใจ 

-ครูมีการเดินไป
ตรวจสอบ 
ขั้นตอนการท ากิจกรรม 
-นกัเรียนออกมา
น าเสนอ ครูมีการตั้ง
ค าถามและสรุปผลท่ีได้
ร่วมกนั  
-นกัเรียนมีความเขา้ใจ
ร่วมกนัในการออกมา
น าเสนอ 

-ครูใชว้ิธีการให้
นกัเรียนออกมา
น าเสนอช้ินงาน
ของตนเองหนา้ชั้น
เรียน 
-นกัเรียนสามารถ
ตอบค าถามได ้มี
การถามขอ้สงสยั
ต่างๆ มีความ
ร่วมมือ 

-ครูกระตุน้
ความคิดอยู ่
ตลอดเวลา และ
ใหน้กัเรียนศึกษา
ใบกิจกรรม 
-นกัเรียนตอบ
ค าถามหลงั           
การทดลอง 
พยายามคิด
คน้หาค าตอบท่ี
ไดรั้บมอบหมาย
ครบถว้น 

-ครูจะมีการตั้ง
ค าถามใหน้กัเรียน 
พร้อมทั้งให้
นกัเรียนจดบนัทึก
ค าถามท่ีครูไดต้ั้ง
ไว ้เพ่ือหาค าตอบ 
-นกัเรียนมีสนใจ  
มีการตอบค าถาม              
มีการตอบท่ีผิด
เลก็นอ้ย แต่ครูกไ็ด้
อธิบายใหฟั้งอยา่ง
เขา้ใจ 

6. ด้านการฝึก
ปฏิบัตใินช้ัน
เรียน 

-ครูทบทวนกิจกรรมให้
นกัเรียนฟังอีกคร้ัง  
-ครูเปิดโอกาสในแต่ละ
กลุ่มออกมาน าเสนอ
แนะน าผลงานนกัเรียน
ใหดี้มากข้ึน  
-นกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นช่วยกนั
ท างานจนเสร็จ และ
ออกมาน าเสนอใน
รูปแบบท่ีแตกต่างกนั 

-ครูเตรียมความ
พร้อมอยา่งดีดว้ย
การเตรียมส่ือ 
อุปกรณ์ ICT ให้
นกัเรียนไดป้ฏิบติั
ดว้ยตนเอง  
-นกัเรียนต่ืนเตน้
และดีใจท่ีไดท้ า
การทดลองโดยใช้
อุปกรณ์ต่างๆดว้ย
ตนเอง 

-ครูดูแลอยา่ง
ใกลชิ้ด คอยตอบ
ค าถามแนะน า
ใหน้กัเรียน 
-นกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรม ดว้ย
ความสนใจ ใฝ่รู้
และมุ่งมัน่ใน
การท างาน 

-ครูมีกิจกรรมท่ี
สามารถใหน้กัเรียน
ไดป้ฏิบติั และ
กิจกรรมท่ีท่ีเนน้
การคิดวิเคราะห ์
-นกัเรียนปฏิบติัได้
อยา่งถูกตอ้ง มีส่วน
ร่วมในการปฏิบติั 
กระตือรือร้น และ
สงัเกตมากข้ึน 
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ตารางท่ี 27 สรุปการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน
(ต่อ) 

รายละเอยีด/
ผู้สังเกต 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพีเ่ลีย้ง อาจารย์นิเทศก์ เพ่ือนนักศึกษาครู 

7. ด้านการ
ขยายความรู้
หรือน า
ความรู้ไปใช้ 

-ครูไดถ้ามค าถามต่อ
นกัเรียนวา่ สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์
อะไรไดบ้า้ง  
-ครูไดอ้ธิบายร่วมกนั
สรุป พร้อมทั้งไดใ้ห้
แรงเสริมอยา่งต่อเน่ือง  
-ส่งผลนกัเรียนร่วมกนั
สรุปผลกบัครู 

-ครูและนกัเรียน
ร่วมกนัเช่ือมโยง
ความรู้ท่ีไดเ้รียน
มา มีการซกัถาม 
ตั้งค  าถาม  
-นกัเรียนเรียนรู้
เป็นไปอยา่ง
สนุกสนาน มี
ส่วนร่วมในการ 
ลงมือปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆ 
ดว้ยความตั้งใจ
และกลา้
แสดงออก 

-ครูและ
นกัเรียนร่วมกนั
สรุปความรู้
เร่ือง การใช้
ประโยชน์จาก
กิจกรรมท่ีไดท้  า 
จากนั้นสุ่ม
นกัเรียนออกมา
สรุปประเด็นให้
เห็นในแต่ละ
ประเด็น 

- ครูใชว้ธีิการ
อธิบายถึง              
การเช่ือมโยงท่ีจะ
น าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั  
-นกัเรียน
ตอบสนองการฟัง
อยา่งตั้งใจ เขา้ใจ
ประโยชน์               
การน าไปใช ้

 

ตอนที่ 4  ผลปรับปรุงและเสนอแนะการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 

  4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาจากครูพีเ่ลีย้ง และนักศึกษาครู 
 การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาจากครูพี่เล้ียง และนักศึกษาครูผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นของครูพี่เล้ียง และนกัศึกษาครู ท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ซ่ึงเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง จ านวน 8 คน 
และนกัศึกษาครู จ านวน 8 คน สอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา ผลการประเมินความคิดเห็นแสดงดงัตารางท่ี 28  
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ตารางท่ี 28  ผลการประเมินความคิดเห็นของครูพี่เล้ียงเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ

เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ
นักศึกษาครู 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
1 มีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันา

กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู (Professional learning 
community) เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะภาพทางจิตวทิยา 

4.50 .535 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 

2 มีความสามารถในการจดัการเรียน
การสอน ท่ีมีต่อการพฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 

4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 

3 เกิดสมรรถนะทางจิตวทิยา ท่ีมีต่อ
การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู  

4.63 0.52 ดีมาก 4.50 0.54 ดีมาก 

4 ไดรั้บขอ้เสนอแนะและแนว
ทางแกไ้ขดา้นการจดัการเรียนการ
สอนจากผูร่้วมพฒันาวชิาชีพครู ท่ีมี
ต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 

4.50 0.54 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 
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ตารางท่ี 28 ผลการประเมินความคิดเห็นของครูพี่เล้ียงเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ

เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (ต่อ) 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ
นักศึกษาครู 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
5 นกัศึกษาไดด้ าเนินการปฏิบติัตาม

แผนการ/ปฏิทินการการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 
ทางจิตวทิยาไดร้ะบุไว ้

4.38 0.74 ดีมาก 4.63 0.74 ดีมาก 

6 การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา ช่วยให้
นกัศึกษาครูไดพ้ฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นครู เจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ
และสมรรถนะทางจิตวทิยา 

4.63 0.52 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 

7 การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยาท าให้
นกัศึกษาครูรู้สึกวา่ไม่ไดเ้ผชิญ
ปัญหาขณะฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
เพียงล าพงั 

4.63 0.52 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก 

8 ความเหมาะสมในการน าแนวคิดมา
ใชใ้นการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 

4.50 0.54 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก 
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ตารางท่ี 28 ผลการประเมินความคิดเห็นของครูพี่เล้ียงเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ

เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (ต่อ) 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ
นักศึกษาครู 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
9 การพฒันาวชิาชีพครูตามขั้นตอน

สามารถใหค้รูบรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละสะทอ้นถึงผูเ้รียน 

4.50 0.54 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก 

10 กระบวนการพฒันาวชิาชีพมีความ
เหมาะสม สามารถท าใหก้ารเรียน
เรียนการสอนบรรลุผลตาม
วตัถุประสงค ์

4.75 0.46 ดีมาก 4.50 0.76 ดีมาก 

11 ระบบสนบัสนุนการพฒันาวิชาชีพ
ครูมีความเป็นไปได ้

4.63 0.52 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก 

12 มีความมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนมี
ความส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันา
วชิาชีพครูและสะทอ้นถึงผูเ้รียน 

4.75 0.46 ดีมาก 4.50 0.54 ดีมาก 

13 การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายของการพฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 

4.63 0.52 ดีมาก 4.50 0.54 ดีมาก 

14 ท่านคิดวา่การพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยามี
ความคุม้ค่าในระดบัใด 

4.50 0.54 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก 
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ตารางท่ี 28 ผลการประเมินความคิดเห็นของครูพี่เล้ียงเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน         

การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (ต่อ) 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพส าหรับ
นักศึกษาครู 

�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดับ 
15 ภาพรวมหลงัจากในการพฒันา

กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวทิยา มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการพฒันาวชิาชีพครู
ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.50 0.54 ดีมาก 4.88 0.35 ดีมาก 

รวมเฉลีย่ 4.55 0.17 ดีมาก 4.64 0.12 ดีมาก 
 

ผลการประเมินความคิดเห็นของครูพี่เล้ียงเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา พบวา่ ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก (x̅ = 

4.55, S.D. = 0.17) เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัดีมาก 

ผลการประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาครูเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก (x̅ = 

4.64, S.D. = 0.12) เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัดีมาก 

โดยสรุป ผลการการประเมินความคิดเห็นของครูพี่เล้ียงและนักศึกษาครูเก่ียวกบัการ

พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา  โดยรวมอยู่

ในระดบัดีมาก (x̅ = 4.55, S.D. = 0.17), (x̅ = 4.64, S.D. = 0.12) แสดงให้เห็นวา่ครูพี่เล้ียงและ

นักศึกษาครูเห็นด้วยกับการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวทิยา  
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4.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

การวเิคราะห์ประเมินประสิทธิภาพการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

ครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์เชิงลึกถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา และ

ครูผูส้อนในประเด็นการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรือแผนงาน ท่ีส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการ

สอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาการด าเนินการให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทาง

จิตวทิยากบัการน าไปพฒันาเป็นผลงานทางวชิาการและวจิยั พร้อมทั้งวิธีการในการขบัเคล่ือนให้ครู

จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา และการฝึกอบรมหรือพฒันาครูให้เป็นครูมือ

อาชีพกับการสนับสนุนการฝึกอบรมหรือพัฒนาครู นอกจากน้ียงัได้มีการสังเกตและบันทึก

พฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการตอบสนองของนกัเรียน ผลการศึกษาพบวา่  

 2.2.1 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในประเด็น การก าหนด
นโยบาย กลยุทธ์ หรือแผนงาน ท่ีส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มขยายผล กล่าวคือ  

 ก. กลุ่มตัวอย่าง 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า การก าหนดนโยบายกลยุทธ์ หรือแผนงานท่ี
ส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยามีความส าคญัมากต่อการจดัการ
เรียนการสอน เพราะจะช่วยในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ของนกัเรียน และยงัเป็นวิธีการ
ท่ีสามารถพฒันาความเป็นวิชาชีพครู โดยเฉพาะดา้นการปรับตวัของอารมณ์ และความรู้สึกท่ีท าให้
เขา้ใจความตอ้งการ ความสนใจของนกัเรียนในแต่ละช่วงวยัมากข้ึน โดยพื้นฐานความเป็นครูแต่ละ
คนนั้นจะมีคุณสมบติัความเป็นนกัจิตวิทยาอยูแ่ลว้ แต่ปัญหาคือครูบางคนยงัใชว้ิธีการจดัการเรียน
การสอนในรูปแบบเดิมๆ จึงไม่สามารถน าความรู้ดา้นจิตวิทยามาปรับใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนได ้ฉะนั้น ในการก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทาง
จิตวิทยานั้นควรมีมาตรการให้ครูท าในส่ิงท่ีมีอยู่นั้นให้เต็มความสามารถ โดยส่งเสริมและสร้าง
จิตส านึกความตระหนกัของครูและนกัเรียนไปพร้อมๆ กนั ดงัปรากฏในขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

 “ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกความตระหนักของครูและนักเรียน รอบรู้ในการจัดการเรียน
การสอน ตลอดท้ังมกีารสร้างเสริมโรงเรียนแห่งความสุข” 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 “การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ค านึกถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และพัฒนาการนักเรียนตามช่วงวยั” 
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(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 “โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ แผน AAR กิจกรรม Learning Walk   Coaching & 
Mentoring” 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 “การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยามคีวามส าคัญในการ
จัดการเรียนการสอน เพราะจะช่วยท าให้บรรยากาศ เอือ้ในการจัดกิจกรรม กล่าวคือนักเรียนมี
ความสุขและนักเรียนไม่เครียดในการจัดกิจกรรม” 

(ครูผู้สอน) 

 “การก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ หรือแผนงาน ท่ีส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยาอาจจะยงัไม่ต้องปรับอะไรไปมาก เพียงแค่ครูจะต้องในส่ิงท่ีมอียู่นั้น ให้เตม็
ความสามารถ” 

(ครูผู้สอน)  

 “มคีวามส าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพครู ท าให้ครูเกิดกัลยาณมิตรต่อกัน เกิดความมุ่งมัน่ใน
การจัดการเรียนการสอน” 

 (ครูผู้สอน)  

 “การสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับครู มส่ีวนส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู 
ช่วยให้รู้ เข้าใจธรรมชาติความเจริญเติบโต ความต้องการ การแก้ปัญหา การปรับตัวอารมณ์และ
ความรู้สึกของนักเรียน และสามารถน าความรู้ท่ีได้มาจัดการเรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสม
สอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจของนักเรียนในแต่ละช่วงวยั” 

(ครูผู้สอน ) 

 “การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา ท าให้ครูเข้าใจตนเอง 
และผู้เรียนมากขึน้” 

(ครูผู้สอน) 

 “ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เพราะ จะช่วยท าให้บรรยากาศเอือ้ในการจัดกิจกรรม 
นักเรียนไม่เครียดมคีวามสุขในการท ากิจกรรม” 

 (ครูผู้สอน) 
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  “ยงัไม่ต้องปรับอะไรมาก เพียงแค่ท่ีมที าให้เตม็ความสามารถ” 

(ครูผู้สอน) 

 “ได้พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับวยัของผู้เรียน” 

(ครูผู้สอน) 

 จากขอ้คน้พบขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า มุมมองทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อ
ประเด็นการก าหนดนโยบายกลยุทธ์ หรือแผนงาน ท่ีส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยามีความสอดคลอ้งกนัว่ามีความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนเพียงแต่
แนวทางและรูปแบบนั้นอาจจะไม่มีรายละเอียดมากนกั นอกจากใหมี้การส่งเสริมและสร้างจิตส านึก
ความตระหนกัของครูและนกัเรียน โดยเฉพาะครูควรน าความรู้ดา้นจิตวิทยาท่ีมีอยู่ในเบ้ืองตน้มา
ประยกุตใ์นการจดัการเรียนสอนแก่นกัเรียนใหเ้ตม็ท่ี 

 ข. กลุ่มขยายผล 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มขยายผลพบว่า การก าหนดนโยบายกลยุทธ์ หรือแผนงาน ท่ี
ส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยามีความส าคญัท่ีท าให้ครูไดเ้ขา้ใจ
นกัเรียนมากข้ึนซ่ึงส่งผลให้ครูสามารถก าหนดวิธีการสอนนกัเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัปรากฏใน
ขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

 “ส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าถึง ซ่ึงอัตลักษณ์มทัีกษะชีวิต และพัฒนาผู้ เรียนให้มคีวามรู้ควบคู่
คุณธรรม รวมถึงการส่งเสริมผู้เรียนในสถานศึกษามคีวามพร้อมเพ่ือพัฒนาสู่อาเซียน” 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

“ท าให้มีความเข้าใจ ผู้ เรียนในด้านความสามารถในการเรียนรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรม
ผู้เรียน ความแตกต่างความต้องการของผู้เรียน” 

(ครูผู้สอน) 

   “สามารถเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนมากขึน้ มคีวามภาคภูมิใจในชีวิต” 

 (ครูผู้สอน) 

 จากขอ้คน้พบขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า มุมมองทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อ
ประเด็นการก าหนดนโยบายกลยุทธ์ หรือแผนงาน ท่ีส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยามีความสอดคลอ้งกนัวา่มีความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอน ในขณะท่ี
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แนวทางและรูปแบบของการก าหนดนโยบายยงัไม่ปรากฏในขอ้คน้พบ ส่ิงส าคญัท่ีพยายามน าเสนอ
คือ การเขา้ถึงอตัลกัษณ์ของผูเ้รียนมากท่ีสุด 

 2.2.2 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในประเด็น การด าเนินการ
ใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวทิยา กบัการน าไปพฒันาเป็นผลงานทางวิชาการ
และวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มขยายผลกล่าวคือ  

 ก. กลุ่มตัวอย่าง  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเห็นวา่ การด าเนินการให้ครูจดัการเรียนการสอน
ท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาส่งผลให้นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงทางในทางท่ีดีข้ึน โดยพบว่า 
หลงัจากท่ีครูใชว้ิธีการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยาท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ
การเรียน สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ่ื้นได้ อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 
นกัเรียนมีความสุขกบัการเรียน สร้างบรรยากาศของห้องเรียนท่ีน่าอยูเ่หมาะสมกบัการใฝ่หาความรู้
ของนกัเรียนเอง รวมทั้งสามารถยงัช่วยยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดดี้ข้ึน ในส่วนของครูก็มี
การเปล่ียนแปลงและพฒันารูปแบบและวธีิการจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียนให้มีความเหมาะสม
โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทา้ทายหลากหลาย ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ในขณะท่ีครูก็มีการทบทวนหลกัการปฏิบติัเป็นประจ า และน าผลการปฏิบติัมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 
เพื่อปรับปรุงต่อยอด พฒันาเป็นผลงานทางวชิาการและวจิยั ดงัปรากฏในขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

 “นักเรียน มคีวามสงบ มสีติ รับรู้ความรู้สึกทางกายฟังพูดถามด้วยเจตนาต่อการสร้างเรียนรู้
ร่วมกัน และกระจายการมีส่วนร่วมอยู่ ร่วมกันอย่างเคารพ สร้างสนามบวกต่อการเรียนรู้ 
กระตือรือร้นอยากเรียน มีความสนุกสนานตามวัน มีทักษะเป็นผู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ได้เรียนจากแรง
บันดาลใจท่ีครูมอบให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวกได้ด้วยตนเอง ส าหรับโยชน์กับ
ครูผู้สอนนั้น ครูมกีารทบทวนหลักการปฏิบัติเป็นประจ า AAR และได้น าผลการปฏิบัติของแต่ละคน
แต่ละช้ันเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และน าไปปรับปรุงต่อยอดเสมอ เกิดการเรียนรู้เป็นวิถีใน
โรงเรียน สร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมท้าทายหลากหลาย เน้นผู้ เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ครูใจเยน็ลงยอมรับฟังนักเรียนอย่างตั้งใจสามารถออกแบบ
การเรียนรู้ท่ีนักเรียนสนใจ” 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 “เกิดประโยชน์ โดยเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ตามความสนใจ และความถนัดของผู้ เรียน เช่น กิจกรรมกลุ่ม และพัฒนาท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาของผู้เรียนได้” 



236 
 

 
 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 “นักเรียนมคีวามกระตือรือร้น สนใจการเรียน มส่ีวนร่วมและมคีวามสุข ครูผู้สอนมกีาร
วางแผน วิเคราะห์เนือ้หา ปรึกษา มรูีปแบบการสอนท่ีหลากหลาย (Coaching & Mentoring) ผลงาน
ครู แบบฝึกเสริมคณิตศาสตร์ของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ป.5 บ้านพักวิทยาศาสตร์” 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 “การน าไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการและวิจัยจะท าให้เกิดประโยชน์ ท าให้นักเรียนมี
ความสุข มีบรรยากาศน่าอยู่  และยังช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ดี พร้อมท้ังยังเป็นการ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลงานวิชาการไปได้ด้วยดี” 

(ครูผู้สอน) 

 “สามารถท าให้ครูทราบถึงข้อบกพร่องของเดก็แต่ละคน และสามารถปรับเปลี่ยนเนือ้หา
การสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน” 

(ครูผู้สอน)  

 “เกิดผลประโยชน์ต่อนักเรียน คือ นักเรียนมกีารเรียนรู้อย่างมคีวามสุข” 

(ครูผู้สอน) 

 “นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนได้ มส่ีวนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึน้ ส่วนครูสามารถเตรียมบทเรียน วิธีสอน จัดกิจกรรม การวัดประเมินผลได้
สอดคล้องกับนักเรียน” 

(ครูผู้สอน ) 

 “เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน” 

(ครูผู้สอน) 

 “มผีลกับนักเรียนเพราะนักเรียนได้เรียนอย่างมคีวามสุข และสามารถพัฒนาตัวเองตาม
ศักยภาพ” 

(ครูผู้สอน) 

 “เกิดประโยชน์ท าให้นักเรียนมคีวามสุข บรรยากาศน่าอยู่  ช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาผลงานวิชาการไปได้ด้วยดี” 

 (ครูผู้สอน) 
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 “เกิดผลประโยชน์กับนักเรียน คือ นักเรียนได้เรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความ
ถนัดตามความสนใจพัฒนาทักษะต่างๆ เกิดประโยชน์กับครูคือได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียน” 

(ครูผู้สอน) 
 

 จากขอ้คน้พบขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ผลจากการด าเนินการให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้สมรรถนะทางจิตวิทยานั้นสามารถท าให้ครูเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (นกัเรียน) มี
การพฒันารูปแบบวิธีการสอนโดยใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามความสนใจ เน้นการมี
ส่วนร่วมของนกัเรียนในการเรียนรู้ และความถนดัของผูเ้รียนดว้ย ซ่ึงจากผลการด าเนินการของครู
ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนด้านการเรียนของนักเรียนในทางท่ีดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด เม่ือวดัจาก
พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนค่อนขา้งดีข้ึนตามล าดบั 

 ข.กลุ่มขยายผล 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มขยายผลพบว่า การด าเนินการให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
สมรรถนะทางจิตวทิยาส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีพฒันาการท่ีดีข้ึนตามวยัของผูเ้รียนได้
เป็นอย่างดี นกัเรียนไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากมากข้ึน ในขณะท่ีครูไดท้ราบถึงขอ้บกพร่องของ
ตนเองและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากข้ึน ดัง
ปรากฏในขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

 “ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีพัฒนาการท่ีดีขึน้ตามวัยของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี รวมถึง
ครูผู้สอนมรูีปแบบการจัดการเรียนการสอนง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากย่ิงขึน้” 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 “นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึน้ พร้อมท้ังได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้มาก
ขึน้ ส่วนครูนั้น ได้ส ารวจข้อบกพร่องของตนเองและสามารถพัฒนาการสอนของตนเองได้” 

(ครูผู้สอน) 

 “สามารถส่งเสริมนักเรียนได้ตามความถนัดและตามศักยภาพของนักเรียนได้เป็นอย่างดี” 

(ครูผู้สอน) 

 จากขอ้คน้พบขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ผลจากการด าเนินการให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยานั้นสามารถพฒันานกัเรียนให้มีการเรียนท่ีดีข้ึนผ่านกิจกรรมการเรียน
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การสอนท่ีให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกนั โดยท่ีครูมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายให้แก่นกัเรียนตาม
ความถนดัและตามศกัยภาพของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2.2.3 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในประเด็น การขบัเคล่ือนให้
ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยาโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งและ
กลุ่มขยายผล กล่าวคือ  

 ก. กลุ่มตัวอย่าง 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเห็นวา่ การขบัเคล่ือนให้ครูจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยานั้น สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงทางในทางท่ีดีข้ึน หากครูไดมี้การ
ปฏิบติัในหนา้ท่ีของตนเองอยา่งสุดความสามารถ เพราะการขบัเคล่ือนจะช้ีให้เห็นถึงวิธีการต่างๆ ท่ี
หลากหลายในการเขา้ใจนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัปรากฏในขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

 “ใช้กระบวนการ (Professional Learning Communities) PLC ท่ีเกิดจากการท างานจริงแล้ว
น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการใช้จิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสมอง” 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 “ให้ครูได้รับการอบรมสัมมนาทางด้าน จิตวิทยาส าหรับเดก็ เพ่ือขับเคล่ือนสมรรถนะทาง
จิตวิทยาส าหรับครู” 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 “ระบบการนิเทศท่ีชัดเจน การปฏิบัติงานเป็นทีม กิจกรรม  Learning Walk  เพราะเป็นการ
สร้างทีมงาน การชีแ้นะ ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาซ่ึงกันและกัน”  

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 “วิธีการในการขับเคล่ือน คือเน้นให้ครูเป็นกัลยาณมิตร พูดดีๆ กับเด็กนักเรียน ใช้เทคนิค
เชิงบวกในการพูด การสอน” 

(ครูผู้สอน) 

 “ให้ครูรักเดก็ ในขณะเดียวกันกต้็องให้นักเรียนรักครู เพ่ือสร้างความเป็นกันเองระหว่างครู
กับนักเรียน” 

(ครูผู้สอน)  
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 “ทางโรงเรียนมีระบบการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือเข้าใจธรรมชาติ ความ
ต้องการ การปรับตัว อารมณ์และความรู้สึกของนักเรียนเป็นรายบุคคล” 

 (ครูผู้สอน ) 

 “เสริมสร้างขวัญ และก าลังใจในการท างาน” 

(ครูผู้สอน) 

 “มกีารจัดการเรียนการสอนแบบ BBL PBL” 

(ครูผู้สอน) 

 “เน้นให้ครูเป็นกัลยาณมิตร พูดดีกับเดก็ใช้เทคนิคเชิงบวกในการพูด การสอน” 

 (ครูผู้สอน) 

 “ทางโรงเรียนมวิีธีการขบัเคล่ือนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส าหรับครู คือ ให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการจัดการเรียนรู้” 

(ครูผู้สอน) 

 “ในการขบัเคล่ือน จะเน้นให้ครูจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของผู้ เรียน” 

(ครูผู้สอน) 

 จากขอ้คน้พบขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ผลจากการขบัเคล่ือนให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้สมรรถนะทางจิตวิทยานั้น ทางโรงเรียน ผูบ้ริหาร และครูมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ 
การสร้างเทคนิคเชิงบวกในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีการสร้างความเป็นกันเอง มี
กลัยาณมิตรกบัเด็กนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง  

 ข. กลุ่มขยายผล  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มขยายผลพบวา่ ประเด็นการขบัเคล่ือนให้ครูจดัการเรียนการสอน
ท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยานั้น ครูและผูบ้ริหารพยายามจะช้ีให้เห็นถึงเทคนิคต่างๆ ท่ีควรท าใน
การจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงัปรากฏในขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

 “การจัดการเรียนรู้โดยผู้ เรียนลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยการใช้จิตวิทยาให้เหมาะสม
ตามวยัของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากย่ิงขึน้” 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
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 “จัดให้มกีารนิเทศก์ครูผู้สอน และปรึกษาปัญหาของนักเรียนแต่ละช่วงช้ัน จากนั้นให้ครูมี
การคัดกรองนักเรียน เพ่ือให้ทราบถึงความสามารถในการเรียนรู้ความแตกต่างของผู้เรียน” 

(ครูผู้สอน) 

 “จัดอบรมเทคนิควิธีการสอน การเสริมแรง ให้ก าลังใจนักเรียน การปรบมือ ค าชมต่างๆ” 

(ครูผู้สอน) 

 จากขอ้คน้พบขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ผลจากการขบัเคล่ือนให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยานั้น ครูสามารถเห็นธรรมชาติของนกัเรียนในการจดัการเรียนการสอน 
โดยครูจะใชก้ารขบัเคล่ือนท่ีแตกต่างกนัออกไป อาทิ การเสริมแรง การปรบมือให้ก าลงัใจ มีค าชม
ต่างๆ เม่ือนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นทั้งระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 

 2.2.4 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในประเด็น การฝึกอบรม
หรือพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพ กบัการสนบัสนุนการฝึกอบรมหรือพฒันาครูโดยแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มขยายผล กล่าวคือ 

 ก. กลุ่มตัวอย่าง 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างให้ความเห็นวา่ ประเด็น การฝึกอบรมหรือพฒันาครูให้
เป็นครูมืออาชีพ กบัการสนบัสนุนการฝึกอบรมหรือพฒันาครูท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยาส่งผลให้
นักเรียนและครูมีทักษะใหม่ๆ ในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งยงัสามารถสอดคล้องกับ
ความสามารถในตวันักเรียนท่ีหลากหลาย เพราะส่ิงส าคญัในการเรียนคือการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้ดีข้ึน โดยพบว่า นกัเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียน และครูก็เป็นมิตร 
ผูป้กครอง ชุมชน ก็จะร่วมกนัดูแลไดอ้ยา่งดีเช่นกนั ดงัปรากฏในขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

 “การสร้างวุฒิภาวะความเป็นครู สามารถ Active สอดคล้องกับธรรมชาติสมอง BBL สร้าง
กระบวนการ PLC ท่ีเข้มแข็ง และการจัดการเรียนการสอน BBL และ PBL (Problem Based 
Learning) รูปแบบทักษะใหม่ท่ีต่างจากเดิมเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก” 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 “พัฒนากิจกรรมLearning Walk  เพราะเป็นการสร้างทีมงาน การชีแ้นะ ช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาซ่ึงกันและกัน” 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
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 “จิตวิทยาส าหรับครูเพ่ือขบัเคล่ือนการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับ
ครู”  

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 “การสนับสนุนการฝึกอบรมหรือพัฒนาครูมีความเหมาะสม เพราะครูจะได้มีความเข้าใจ 
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา นอกจากนีย้ังต้องมีการเน้นกิจกรรมท่ีจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน” 

(ครูผู้สอน) 

 “มคีวามเหมาะสม เพราะท าให้ครูกับชุมชน มบีทบาทหน้าท่ีท่ีต้องดูแลบุตรหลานของตน
ได้ ในขณะเดียวกันเม่ือครูเป็นมิตร ผู้ปกครอง ชุมชน กจ็ะร่วมกันดูแลได้อย่างดีเช่นกัน” 

(ครูผู้สอน)  

 “มคีวามเหมาะสม เพราะครูผู้สอนจะได้มแีหล่งในการพัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน” 

(ครูผู้สอน ) 

 “มคีวามส าคัญ เพราะในอาชีพครูนอกจากกรรยาบรรณวิชาชีพแล้ว ยงัมหีลายบทบาทท่ี
ต้องมกีารวางแผน เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ฉะนั้นการฝึกอบรมหรือพัฒนาครู
จึงมคีวามส าคัญ” 

(ครูผู้สอน) 

 “มคีวามเหมาะสม เพราะท าให้ครูมกีารพัฒนาตนเอง” 

(ครูผู้สอน) 

 “มคีวามเหมาะสม เพราะครูได้มคีวามเข้าใจ ได้มส่ีวนร่วมกับกิจกรรม ช่วยกันพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน” 

(ครูผู้สอน) 

 “การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา มคีวามเหมาะสมคือ ครูจะสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความถนัด และความสนใจ” 

(ครูผู้สอน) 
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 “มคีวามเหมาะสม เพราะ ครูผู้สอนจะได้มส่ีวนร่วมในการพัฒนา มคีวามพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน” 

         (ครูผู้สอน) 

 จากขอ้คน้พบขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การฝึกอบรมหรือพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพกบั
การสนบัสนุนการฝึกอบรมหรือพฒันาครูท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยานั้น มีความเหมาะสม เน่ือง
ด้วยกระบวนทศัน์การพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้นสามารถท าให้นักเรียนมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลให้การจดัการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้ตามความถนัดของผูเ้รียน ไม่เพียงแค่ผูเ้รียนท่ี
สามารถเห็นผลการพฒันา แต่ยงัส่งผลให้ผูส้อนสามารถออกแบบการจดัการชุมชนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ตามสถานการณ์และบทบาทในแต่ละขั้นตอนของการเรียน  

 ข. กลุ่มขยายผล 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มขยายผลพบวา่ ประเด็นการฝึกอบรมหรือพฒันาครูให้เป็นครูมือ
อาชีพ กบัการสนบัสนุนการฝึกอบรมหรือพฒันาครูตามการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะ
ทางจิตวิทยาส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ พฒันาการรูปแบบการเรียนการสอนท่ีทนัต่อส่ิงใหม่ๆ
อยูเ่สมอ พร้อมทั้งยงัท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเรียนของนกัเรียน ดงัปรากฏใน
ขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

 “พัฒนารูปแบบการสอน เพราะว่า เป็นการพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพ่ิมขึน้ 
และลดบทบาทหน้าท่ีครูโดยการเพ่ิมบทบาทของผู้เรียน” 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 “เหมาะสม เพราะท าให้ครูมีความเข้าใจผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในบทบาทหน้าท่ีท่ีมีต่อ
การเรียนและการศึกษาการยอมรับฟังความคิดเห็น การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน ในการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา” 

(ครูผู้สอน) 

   “มคีวามเหมาะสม เพ่ือครูได้พัฒนาตนเอง รู้จักตนเองและเข้าใจนักเรียน” 

(ครูผู้สอน) 

 จากขอ้คน้พบขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การฝึกอบรมหรือพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพตาม
การเรียนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยานั้น มีความเหมาะสม เน่ืองจากการพฒันาการเรียน
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การสอนของครูสามารถพฒันาทั้งผูเ้รียน และครูผูส้อนไปพร้อมๆ กนั และยงัท าให้เกิดการเรียนรู้
แบบใหม่ๆ ระหวา่งผูเ้รียนและครูผูส้อน 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจากกลุ่มตวัอย่างและกลุ่มขยายผล
สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 29 

 



 
 

 
 

ตารางท่ี 29 สรุปผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนกลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มขยายผล 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
แนวทางการปรับปรุง 

และข้อเสนอแนะ 

1.การก าหนดนโยบาย 
กลยุทธ์ หรือแผนงานที่
ส่งเสริมให้ครูจัด           
การเรียนการสอนที่เน้น
สมรรถนะทางจิตวทิยา 

 - ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียน    
การสอนท่ีเนน้สมรรถนะทาง
จิตวทิยาท่ีมีความสอดคลอ้งกนั 
มีความส าคญัต่อการจดัการเรียน
การสอนท าใหค้รูเขา้ใจนกัเรียน
มากข้ึน 

- ส่งเสริมและสร้างจิตส านึก
ความตระหนกัในการจดั         
การเรียนการสอนของครูและ
นกัเรียน 

- แนวทางและรูปแบบใน      
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
สมรรถนะทางจิตวทิยาเก่ียวกบั
นโยบาย กลยทุธ์ หรือแผนงาน 
อาจจะไม่ตอ้งมีรายละเอียด
มากนกั 

- ครูน าความรู้ดา้นจิตวทิยาท่ีมี
อยูใ่นเบ้ืองตน้มาประยกุตใ์น
การจดัการเรียนการสอน แก่
นกัเรียนให้เตม็ท่ี 

- มุมมองทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อประเด็น        
การก าหนดนโยบายกลยทุธ์ หรือแผนงาน ท่ีส่งเสริมใหค้รู
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวทิยามีความ
สอดคลอ้งกนัวา่มีความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอน
เพียงแต่แนวทางและรูปแบบนั้นอาจจะไม่มีรายละเอียดมาก
นกั นอกจากใหมี้การส่งเสริมและสร้างจิตส านึกความ
ตระหนกัของครูและนกัเรียน โดยเฉพาะครูควรน าความรู้ดา้น
จิตวทิยาท่ีมีอยูใ่นเบ้ืองตน้มาประยกุตใ์นการจดัการเรียนสอน
แก่นกัเรียนให้เตม็ท่ี 
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ตารางท่ี 29 สรุปผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนกลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มขยายผล (ต่อ) 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
แนวทางการปรับปรุง 

และข้อเสนอแนะ 

2.การด าเนินการให้ครู
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
สมรรถนะทางจิตวทิยากบั
การน าไปพฒันาเป็นผลงาน
ทางวชิาการและวจัิย 

 - เกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียน
ท าใหผู้เ้รียนไดเ้สริมความรู้ 
ความสามารถ ช่วยยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 - รูปแบบวธีิสอน กิจกรรม
ตามความสนใจ ความถนดั
ของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนมี
ความสุข 

 - ท าใหค้รูเขา้ใจความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 
(นกัเรียน) 

 - ผูเ้รียนมีการพฒันา
ทางการเรียนรู้ท่ีดีขั้นและ
ผูส้อนไดพ้ฒันาตนเองและ
พฒันารูปแบบการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพมาก
ข้ึน 

- ผลจากการด าเนินการให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะ
ทางจิตวิทยานั้นสามารถท าให้ครูเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (นกัเรียน) มีการพฒันารูปแบบวธีิการสอนโดยใชจ้ดักิจกรรม
การเรียนการสอนได้ตามความสนใจ เน้นการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนในการเรียนรู้ และความถนัดของผู ้เรียนด้วย ซ่ึงจากผล        
การด าเนินการของครูส่งผลให้เกิดการเปล่ียนด้านการเรียนของ
นกัเรียนในทางท่ีดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเม่ือวดัจากพฤติกรรมการเรียน
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนค่อนขา้งดีข้ึนตามล าดบั 
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ตารางท่ี 29 สรุปผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนกลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มขยายผล (ต่อ) 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
แนวทางการปรับปรุง 

และข้อเสนอแนะ 

3.การขับเคล่ือนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นสมรรถนะทาง
จิตวทิยา 

- ครูผูส้อนเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั 
(ปรึกษา/แลกเปล่ียนการเรียนรู้ต่อกนั) 
และครูเป็นกลัยาณมิตรต่อผูเ้รียนใน
การจดัการเรียนการสอนใชเ้ทคนิคเชิง
บวกในการจดัการเรียนการสอน 

- จดัการเรียนรู้โดยผูเ้รียนลงมือ
ปฏิบติัจริงตามความสามารถ
และความแตกต่างของผูเ้รียนใช้
เทคนิควธีิการสอนแบบให้
ก าลงัใจผูเ้รียน 

- ผลจากการขบัเคล่ือนใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
สมรรถนะทางจิตวทิยานั้น ทางโรงเรียน ผูบ้ริหาร และ
ครูมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ การสร้างเทคนิค
เชิงบวกในการจดัการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีการสร้าง
ความเป็นกนัเอง มีกลัยาณมิตรกบัเด็กนกัเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

4.การฝึกอบรมหรือ
พฒันาครูให้เป็นครูมือ
อาชีพกบัการ
สนับสนุนการ
ฝึกอบรมหรือพฒันา
ครู 

 - ครูพฒันาตนเองแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อจดัการเรียนรู้ท่ี
แปลกใหม่ตามความถนดัของผูเ้รียน 

 

 - เปิดมุมมองการจดัการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย ผูป้กครอง ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนั 

 

- กระบวนทศัน์การพฒันาชุมชนการเรียนรู้นั้นสามารถ
ท าใหน้กัเรียนมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จดัการชุมชน
การเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 29 สรุปผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนกลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มขยายผล (ต่อ) 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
แนวทางการปรับปรุง 

และข้อเสนอแนะ 

4.การฝึกอบรมหรือพฒันาครูให้
เป็นครูมืออาชีพกบัการสนับสนุน
การฝึกอบรมหรือพฒันาครู 

 - ครูพฒันาตนเองแสวงหาความรู้
และประสบการณ์ เพื่อจดัการเรียนรู้
ท่ีแปลกใหม่ตามความถนดัของ
ผูเ้รียน 

 

 - เปิดมุมมองการจดัการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วม
ในการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

 

- กระบวนทศัน์การพฒันาชุมชน
การเรียนรู้นั้นสามารถท าให้
นกัเรียนมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
ส่งผลใหก้ารจดัการเรียนรู้เกิด        
การเรียนรู้ตามความถนดัของ
ผูเ้รียน  
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จากตารางท่ี 29 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการ

สอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา เน่ืองจากครูได้มีการพฒันาตนเองเพื่อสร้างจิตส านึกความ

ตระหนักในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยามี

ความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนอย่างมากเพราะท าให้ครูเขา้ใจนักเรียนมากข้ึน โดยการ

ด าเนินการให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยาเป็นการเพิ่มบทบาทชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ เปิดรับการเรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนปรึกษาแลกเปล่ียนการเรียนรู้ต่อ

กนัและครูเป็นกลัยาณมิตรต่อผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอนช่วยยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน ใชเ้ทคนิคเชิงบวกในการจดัการเรียนการสอนท าใหผู้เ้รียนมีความสุข 
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บทที ่ 5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจัยเร่ือง “ การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวทิยา ” ใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา (R&D: research and development รูปแบบ

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 4 ระยะ ดงัน้ี

 ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : R₁) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A) 

ส าหรับการออกแบบการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

ทางจิตวทิยา 

 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D₁) ออกแบบและพัฒนา (Design and 

Development) เป็นการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้

วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R₂) ทดลองใช ้(Implementation : I)  การพฒันากระบวน

ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาไปทดลองใชใ้นสถานการณ์

จริง 

ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D₂) ประเมินผล (Evaluation : E) การพฒันา

กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ในการวิจยัคร้ังน้ีท าการเก็บขอ้มูลทั้งในส่วนท่ีเป็นเชิงปริมาณจากแบบประเมินและส่วนท่ี

เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการสังเกต และการสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอยา่ง โดยมีกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน

การวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ 1) นกัศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ท่ี

ก าลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2559 ในสาขากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์

เป็นนกัศึกษาครูที่ผูว้ิจยัรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม โดยไดร้ับผิดชอบทั้งหมด 4 โรงเรียน 

แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ นกัศึกษาครูกลุ่ม

ทดลอง จ านวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรียน และนกัศึกษาครูกลุ่มขยายผล จ านวน 2 คน 1 
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โรงเรียน 2) ครูพี่เล้ียงท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าที่เป็นครูพี่เล้ียงนกัศึกษาครู ในโรงเรียนเครือข่ายท่ี

ร่วมพฒันาวิชาชีพครูของนกัศึกษาครู มหาว ิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2559 ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์เป็นครูพี่เล้ียงที่เป็นผู ้

ร่วมพฒันาวิชาชีพครู ท าหน้าที่รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม ทั้งหมด 4 โรงเรียน แบ่งเป็น 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ครูพี่เล้ียงกลุ่มทดลอง 

จ านวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรียน และครูพี่เล้ียงกลุ่มขยายผล จ านวน 2 คน 1 โรงเรียน 3)

ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีเป็นผูส้นบัสนุน และผูร่้วมพฒันาวิชาชีพครูนกัศึกษา

ครูในโรงเรียนเครือข่ายท่ีร่วมพฒันาวิชาชีพครูของนกัศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 4 คน โดยใช้เกณฑ์เป็น

ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ผูเ้ป็นสนบัสนุน และผูร่้วมพฒันาวิชาชีพครู ท าหน้าที่รับผิดชอบ ในการ

นิเทศ ติดตาม ทั้งหมด 4 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และ

โรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มทดลอง จ านวน 3 คน ทั้งหมด 3 โรงเรียน 

และผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มขยายผล จ านวน 1 คน 1 โรงเรียน 4) อาจารยนิ์เทศก์ นกัศึกษาครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี จ านวน  1  คน 
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สรุปผลการวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวทิยา สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ผลการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทาง

จิตวิทยา พบวา่ การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง

จิตวิทยา (PLEASE MODEL) ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 Planning: P ขั้นท่ี 2 Leading 

instruction: L ขั้นท่ี 3 Empowerment: E ขั้นท่ี 4 Assessment: A ขั้นท่ี 5 Standard: S และ ขั้นท่ี 6 

Evaluation: E ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และครูพี่เล้ียง  เพื่อให้ไดข้อ้มูล (Actual) จากผูท่ี้

สัมภาษณ์ (ตวัแทนผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดตาม ช่วยเหลือการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ

เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา สร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจโดยไม่

มีการประเมินผล (Peer Watching) ตามดว้ยการให้ขอ้เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์กบันกัศึกษาครู 

รวมถึงเพื่อนนกัศึกษาสามารถให้ขอ้สังเกตต่างๆ ระหว่างกนัได ้เพื่อฝึกสะทอ้นผลในการพฒันา 

(Peer Feedback) ซ่ึงตลอดกระบวนการมีผูเ้ช่ียวชาญช่วยให้ขอ้เสนอแนะ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) เป็นผูดู้และให้ค  าปรึกษาแนะน า 

(Mentor) 

ขั้น Planning : P เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอ้มูลพื้นฐาน สมรรถนะ

จิตวทิยาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน และร่วมกนัวางแผนพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์  ครูพี่

เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) ผูว้ิจยั ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะตามการพฒันา

วชิาชีพครู (การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา) 

คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) ร่วมมือกนั

วเิคราะห์สภาพและปัญหาของการดูแลใหค้  าปรึกษานกัศึกษาครู สภาพและปัญหาดา้นกระบวนของ

การนิเทศนกัศึกษาครูและกระบวนการในการให้ค  าปรึกษาในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็ม

รูปแบบ ตลอดจนศึกษาความตอ้งการในการพฒันาวิชาชีพครู  และร่วมกนัก าหนดส่ิงท่ีมีความ

จ าเป็นและควรไดรั้บ การพฒันา โดยเร่ิมตน้แบบสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการ

จ าเป็น (Need Assessment) จากเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน โดยใชเ้กณฑ์เป็นครูพี่เล้ียงท่ีเป็นผู ้

ร่วมพฒันาวิชาชีพครู ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม ทั้ งหมด 4 โรงเรียน แบ่งเป็น 
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โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ ครูพี่เล้ียงกลุ่มทดลอง 

จ านวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรียน และครูพี่เล้ียงกลุ่มขยายผล จ านวน 2 คน  1  โรงเรียน 3) ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาได้รับมอบหมายหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุน และผูร่้วมพฒันาวิชาชีพครูนักศึกษาครูใน

โรงเรียนเครือข่ายท่ีร่วมพฒันาวิชาชีพครูของนกัศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 4 คน โดยใช้เกณฑ์เป็นผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีผูเ้ป็นสนบัสนุน และผูร่้วมพฒันาวชิาชีพครู ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบ ในการนิเทศ ติดตาม 

ทั้งหมด 4 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มทดลอง จ านวน 3 คน ทั้งหมด 3 โรงเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่ม

ขยายผล จ านวน 1 คน ทั้ งหมด 1 โรงเรียน 4) อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี จ านวน  1  คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั ไดแ้ก่  1) แบบประเมิน

ตนเองของนกัศึกษาครูดา้นความรู้ความเขา้ใจ  2) แบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการ

สอน 3) แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยา  4) แบบประเมินความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง และ

นกัศึกษาครู สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช ้t-test แบบ Dependent Samples และการวเิคราะห์เน้ือหา 

 ขั้น  Leading instruction : L เป็นการเตรียมความพร้อมของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งใน
การพฒันาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) 
จดัท าโครงการนิเทศการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา ปฏิทินการดูแลให้ค  าปรึกษา และก าหนดวตัถุประสงคข์องการดูแลให้ค  าปรึกษาการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู ท่ีมีความชดัเจนและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
 ขั้น Empowerment: E คือ การกระตุ้นการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบคือ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) ร่วมกระตุน้การ
พฒันาช่วยเหลือ ตารางแผนการสอน ตรวจวิจยัในชั้นเรียน ตรวจแผนพฒันาตนเองเป็นระยะๆ และ
ร่วมกระบวนการนิเทศตามการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 
 ขั้น Assessment : Aตรวจสอบทบทวนร่วมกบัเกณฑ์ประเมิน เพื่อพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียนคือ การประเมินผลการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาของนกัศึกษาครูร่วมกนัในผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัทั้งใน



253 
 

 
 

ดา้นผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาครู และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยน าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติัมาใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู
ร่วมกนั 
 ขั้น Standard: S ร่วมตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการเรียนรู้ คือ ครู
ตอ้งออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้/แผน 
การเรียนรู้/ รูปแบบ เทคนิค วธีิการสอนท่ีเนน้ส่งเสริมสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ขั้น Evaluation: E ตดัสินและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัคือ การน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยั/วิจยั
ในชั้นเรียนมาวนิิจฉยัเพื่อศึกษาพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละบุคคล และเลือกนวตักรรมการเรียน การ
สอน รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคให้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ ความสนใจ และความถนดัของนกัเรียนแต่ละบุคคล 
 ดงันั้นผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็นได้ผูว้ิจยัได้น า 
“PLEASE MODEL” เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า การพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (x̅ = 
4.45, S.D. = 0.28) และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่  
 ด้านความเป็นมาและความส าคัญของการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละด้าน
พบวา่ ดา้นความเป็นมาและความส าคญัของการพฒันากระบวนทศัน์ชดัเจนอยูใ่นระดบัดีมาก (x̅ = 
5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาพบวา่ การใชภ้าษาและการเรียบเรียงความเป็นมาและความส าคญัของ
กระบวนทศัน์มีความต่อเน่ือง และเหมาะสมท าให้เห็นภาพรวม และจุดเนน้ของการพฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่นระดบัดี(x̅ = 4.20, S.D. 
= 0.45)  
 ด้านแนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นการใช้

ภาษาในการอธิบายเก่ียวกบัแนวคิดต่าง ๆ  อยูใ่นระดบัดีมาก (x̅=4.60, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ

ดา้นความชดัเจนในการบรรยายแนวคิดท่ีใช้เป็นพื้นฐานการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้

วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาอยูใ่นระดบัดี (x̅=4.20, S.D. = 0.45) 

 ดา้นการก าหนดองคป์ระกอบของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (ภาพรวม) ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นพบว่า 
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การเรียบเรียงล าดบัองคป์ระกอบในกระบวนทศัน์มีความเหมาะสมเขา้ใจไดง่้ายอยู่ในระดบัดีมาก 
(x̅=4.50, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ การก าหนดองคป์ระกอบของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้วชิาชีพครู มีความสมบูรณ์ครอบคลุมความตอ้งการจ าเป็นต่อสมรรถนะทางจิตวิทยา และ
แต่ละองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์ สอดคลอ้งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัอยูใ่นระดบัดี (x̅=4.20, S.D. = 
0.45) 
 ดา้นองคป์ระกอบของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา (แต่ละองคป์ระกอบ) ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นพบว่า 
ดา้นการแสดงใหเ้ห็นถึงจุดเนน้ในการพฒันาวิชาชีพครูการใชภ้าษาและการเรียงล าดบัของหลกัการ
ถอ้ยค ามีความเหมาะสม สละสลวยเขา้ใจง่ายมีความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัการกบัวตัถุประสงคอ์ยู่
ในระดบัดีมาก (x̅=5.00, S.D. = 0.00) และยงัพบอีกวา่ วตัถุประสงคมี์ความชดัเจนสามารถแสดงถึง
ส่ิงท่ีมุ่งหวงัจะใหเ้กิดข้ึนในตวัครูและนกัเรียนมีขั้นตอนการสอนครบถว้นเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ต่อเน่ือง การพฒันาวิชาชีพครูตามขั้นตอนสามารถให้ครูบรรลุตามวตัถุประสงค์และสะทอ้นถึง
ผูเ้รียน มีความมุ่งหวงัให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาวิชาชีพครูและ
สะทอ้นถึงผูเ้รียน การวดัและประเมินผล มีความเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการประเมิน  
และหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีเสนอ มีความชัดเจนสามารถน าไปปฏิบติัได้อยู่ในระดับดีมาก 
(x̅=4.50,  S.D. = 0.45) รองลงมาพบวา่ ส่ิงท่ีมุ่งหวงัให้เกิดข้ึนกบัครูมีความส าคญัและความจ าเป็น
ต่อการพฒันาผูเ้รียน การใชภ้าษาและการเรียบเรียงถอ้ยค ามีความเหมาะสม สละสลวยเขา้ใจง่ายอยู่
ในระดบัดี (x̅=4.40, S.D. = 0.45) และยงัพบอีกวา่ ความชดัเจนของกระบวนทศัน์มีความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดพื้นฐานท่ีน ามาใช้พฒันากระบวนทศัน์ สามารถใช้เป็นกรอบในการก าหนดสาระและ
วิธีการ มีความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์กบัหลักการ กระบวนการพฒันาวิชาชีพมีความ
เหมาะสมสามารถท าให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ มีความชดัเจนสามารถแสดง
ถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงัจะให้เกิดข้ึนในตวัครูท่ีสะทอ้นถึงผูเ้รียน ระบบสนับสนุนการพฒันาวิชาชีพครูมี 
ความเป็นไปได ้และการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาอยู่ในระดบัดี (x̅=4.20, S.D. = 
0.45) 
 
 
 
 



255 
 

 
 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 ผลการทดสอบสมรรถนะทางจิตวทิยา 
ผลการทดสอบสมรรถนะทางจิตวทิยา เพื่อใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในการทดสอบก่อนใช ้

และหลงัใชเ้คร่ืองมือการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวทิยาโดยผูว้จิยัก าหนดสมมติฐานดงัน้ี 

H0 : ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั 

 ซ่ึงผลจากการประมวลผลปรากฏในตารางท่ี 30 
 

ตารางท่ี 30 ผลการทดสอบสมรรถนะทางจิตวทิยา  
 

คะแนนของ
นักศึกษา 

Mean Mean Rank N 
Mann-

Whitney U 
Value 

Mann-
Whitney U 

Prob 
คะแนนก่อนเรียน 39.50 4.50 8 

0.000 0.001 
คะแนนหลังเรียน 51.38 12.50 8 
 *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

ผลการประมวลผลปรากฏว่ามีค่า Z = -3.371 มีนยัส าคญัท่ี 0.001 นัน่คือปฏิเสธ H0

ยอมรับ H1แสดงวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนและหลงัการทดสอบส าหรับนกัศึกษามีความแตกต่าง
กนั 
     ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ก่อนการเรียนซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา มีคะแนนเฉล่ียท่ีระดบั (  = 39.50)  แต่
หลงัจากมีการด าเนินการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา พบวา่ มีคะแนนเพิ่มข้ึนจากเดิมอยา่งเห็นไดช้ดั   โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีระดบั 
(  = 51.38)   

โดยผลการประเมินประสิทธิผลการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มตวัอยา่ง และกลุ่มขยายผล สรุป
ผลไดด้งัน้ี 
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2.1  กลุ่มตัวอย่าง  
2.1.1 กลุ่มตวัอย่างคือ กลุ่มท่ีผูว้ิจยัไดมี้การก าหนดในการทดสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 

โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 88 (บา้นคลองควน) โรงเรียนเรียนบา้นคลองนามิตรภาพท่ี 201 และโรงเรียน
วดักาญจนาราม  

2.1.2 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยาผา่น
การประเมินของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยาในระดบัดีมาก (X = 4.96, S.D. = 0.07) เม่ือพิจารณาในแต่ละตอนพบว่า  
การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading Instruction : L , ขั้นท่ี 3   Empowerment : E) มีคะแนนเฉล่ียสูง
ท่ีสุด ( = 4.98,  S.D. = 0.04) รองลงมาคือ ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และพฒันาผลจากการจดัการ
เรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S และ ขั้นท่ี 6  Evaluation : E) มีคะแนน
เฉล่ีย (  = 4.94,  S.D. = 0.09)  และ การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1  Plan : P) มีคะแนนเฉล่ีย (  =  
4.93,  S.D. = 0.10) ตามล าดบัเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ีระดบั (  
= 5.00,  S.D. = 0.00) ยกเวน้ในดา้น ก าหนดสาระส าคญั (ความคิดรวบยอด/หลกัการ) ไดถู้กตอ้ง 
กะทัดรัดและสอดคล้องกับบทเรียนท่ีสอนก าหนดวิธีการวดัและประเมินผลได้สอดคล้องกับ
จุดประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมทั้ง
การฝึกทกัษะ การวิเคราะห์การปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนมีค่าเฉล่ีย (  = 4.67,  S.D. = 
0.52) ตามล าดบั 

2.1.3 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยาผา่น
การประเมินของครูพี่เล้ียง พบวา่ โดยส่วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเนน้สมรรถนะทาง
จิตวิทยาในระดบัดีมาก (X  = 4.66 , S.D. = 0.48)  เม่ือพิจารณาในแต่ละตอน  พบวา่  ผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนและพฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5 Standard : S 
และขั้นท่ี 6  Evaluation : E) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดท่ี (  = 4.71,  S.D. =  0.46) รองลงมาคือ การ
เตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1  Plan : P) มีคะแนนเฉล่ีย   = 4.68,  S.D. = 0.46 และการด าเนินการ (ขั้นท่ี 
2  Leading Instruction : L ,ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) มีคะแนนเฉล่ีย   = 4.62,  S.D. = 0.50 
ตามล าดบัเม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
เหมาะสมกบัผูเ้รียนเวลา และสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี (  = 4.91,  S.D. =  0.30) รองลงมาคือ 
ดา้นการก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ก าหนดส่ือและใชส่ื้อในการเรียนรู้
เหมาะสมกบับทเรียนและผูเ้รียน ซ่ึงแสดงถึงความใฝ่รู้และพฒันาส่ือการเรียนรู้อยู่เสมอ ก าหนด
วิธีการวดัและประเมินผลไดส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ไดต้ามแผนการจดัการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพความเป็นครูโดยภาพรวม มีการประเมินเพื่อพฒันา
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ผูเ้รียน มีการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ และในภาพรวมครูมี
สมรรถนะจิตวิทยาในการจดัการเรียนรู้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพครู ท่ีค่าเฉล่ีย   = 4.82,  
S.D. =  0.40 ส่วนในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการใชภ้าษาในการเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ไดช้ดัเจนอ่านง่าย ถูกตอ้ง และประณีต (  = 4.45,  S.D. =  0.52) 

2.1.4 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยาผา่น
การประเมินของอาจารยนิ์เทศก ์พบวา่ โดยส่วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเนน้สมรรถนะ
ทางจิตวิทยาในระดบัดี (X  = 3.99, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาในแต่ละตอน พบวา่  การเตรียมการ
สอน (ขั้นท่ี 1  Plan : P) มีคะแนนเฉล่ียในระดบัดี (  = 4.05,  S.D. = 0.45) รองลงมาคือ การ
ด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading Instruction : L ,ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) มีคะแนนเฉล่ีย   = 3.98, 
S.D. = 0.53 และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และพฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน  (ขั้นท่ี 
4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S และ ขั้นท่ี 6  Evaluation : E) มีคะแนนเฉล่ีย   = 3.92,  
S.D. = 0.48 ตามล าดบัเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นการใช้ภาษาถูกตอ้ มีจงัหวะน ้ าเสียง
ชดัเจน เขา้ใจง่าย   และน่าสนใจมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี (  = 4.33,  S.D. = 0.52) รองลงมาคือ มีการ
จดัท าก าหนดการสอนตลอดภาคเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอย่างเหมาะสมมีการจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ล่วงหนา้เสร็จก่อนสอนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ใชภ้าษาในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
ได้ชัดเจนอ่านง่าย ถูกตอ้ง และประณีตก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมสอดคล้องกับเน้ือหา
ก าหนดวิธีการวดัและประเมินผลหลายรูปแบบเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมทั้งการฝึกทกัษะ การวเิคราะห์การปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน และ ให้ความสนใจ
แก่ผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง และเสมอภาคท่ีค่าเฉล่ีย  = 4.17,  S.D. = 0.75 ส่วนในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดคือ ดา้นการใชค้  าถามและค าตอบไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและตรงประเด็น (  = 3.67, S.D. = 
0.82) 

2.1.5 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาผ่าน
การประเมินของเพื่อนนักศึกษาครู พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเน้น
สมรรถนะทางจิตวทิยาในระดบัดีมาก (x̅ = 4.63, S.D. = 0.52) เม่ือพิจารณาในแต่ละตอน พบวา่ ผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4 Assessment : A ,ขั้นท่ี 5 
Standard : S และ ขั้นท่ี 6  Evaluation : E) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดท่ี (x̅ = 4.83,  S.D. = 0.38) รองลงมา
คือ การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading Instruction : L ,ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) มีคะแนนเฉล่ีย  x̅ 
= 4.58,  S.D. = 0.53   และการเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1  Plan : P) มีคะแนนเฉล่ีย  x̅ = 4.56, S.D. = 
0.59 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นการรายงานผลการจดัการเรียนรู้ครอบคลุมทุก
หน่วยการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี (x̅ = 4.92,  S.D. =  0.29) รองลงมาคือดา้นการบนัทึกผลการ
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จดัการเรียนการสอนอย่างครอบคลุมน าแนวทางการแก้ปัญหาสู่การปฏิบติัจริงมีการประเมินเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนและในภาพรวมครูมีสมรรถนะจิตวิทยาในการจดัการเรียนรู้เหมาะสมตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูท่ีค่าเฉล่ีย x̅ = 4.83,  S.D. =  0.39 ส่วนในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ดา้นเตรียม
สภาพแวดล้อมได้เหมาะสมกบัผูเ้รียนและ ด้านสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่ผูเ้รียนได้อย่าง
เหมาะสมกบัเน้ือหา ท่ีค่าเฉล่ีย x̅ = 4.25,  S.D. =  0.87 และ x̅ = 4.25,  S.D. =  0.75 ตามล าดบั 

2.1 กลุ่มขยายผล 
 กลุ่มขยายผล คือ กลุ่มท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดการทดสอบหลงัจากท่ีไดด้ าเนินการทดสอบกบั
กลุ่มตวัอยา่งแลว้เสร็จ จึงไดมี้การขยายผลกลุ่มตวัอยา่งในโรงเรียนวดัสมหวงั  

2.1.1 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา  
ส าหรับกลุ่มขยายผลผา่นการประเมินของผูบ้ริหารสถานศึกษา  พบวา่ โดยส่วนใหญ่มีความสามารถ
ในการสอนโดยเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยาในระดบัดีมาก (x̅ = 4.83, S.D. = 0.00) เม่ือพิจารณาใน
แต่ละตอน พบวา่  การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1  Plan : P) มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด  (x̅ = 5.00,  S.D. = 
0.00) รองลงมาคือการด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading Instruction : L ,ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) มี
คะแนนเฉล่ีย x̅ = 4.86,  S.D. = 0.00 และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และพฒันาผลจากการจดัการเรียน
การสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S และ ขั้นท่ี 6  Evaluation : E) มีคะแนนเฉล่ีย 
x̅ = 4.50,  S.D. = 0.00 และตามล าดบัเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 
(x̅ = 5.00,  S.D. = 0.00) ยกเวน้ในดา้น เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม
ทั้งการฝึกทักษะ การวิเคราะห์การปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนร่วมสรุปกับผูเ้รียนเพื่อ
เช่ือมโยงบทเรียนใหน้ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมมีการบนัทึกผลการจดัการเรียนการ
สอนอย่างครอบคลุมมีการรายงานผลการจดัการเรียนรู้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ และใน
ภาพรวมครูมีสมรรถนะจิตวิทยาในการจดัการเรียนรู้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีค่าเฉล่ีย 
(x̅=4.00, S.D. = 0.00) 

2.1.2 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส าหรับกลุ่มขยายผลผ่านการประเมินของครูพี่เล้ียง  พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
สอนโดยเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยาในระดบัดี (x̅ = 4.42, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาในแต่ละตอน 
พบวา่  การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1  Plan : P) และ การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading Instruction : L ,
ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดท่ี (x̅ = 4.48,S.D. = 0.51) รองลงมาคือผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนและพฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4 Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S 
และ ขั้นท่ี 6  Evaluation : E) มีคะแนนเฉล่ีย x̅ = 4.19, S.D. = 0.38  เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ 
ดา้นการใหค้วามสนใจแก่ผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง และเสมอภาคมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี (x̅ = 4.83, S.D. = 0.41) 
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รองลงมาคือ มีการจดัท าก าหนดการสอนตลอดภาคเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัเน้ือหาก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน
เหมาะสมกบัผูเ้รียน เวลา และสถานท่ีก าหนดส่ือและใชส่ื้อในการเรียนรู้เหมาะสมกบับทเรียนและ
ผูเ้รียน ซ่ึงแสดงถึงความใฝ่รู้และพฒันาส่ือการเรียนรู้อยูเ่สมอใชจิ้ตวทิยาท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู
หรือสถานการณ์ และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมท่ีค่าเฉล่ีย x̅ = 4.67,  S.D. = 0.52
ส่วนในด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด้านการก าหนดวิธีการวดัและประเมินผลหลายรูปแบบจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามแผนการจดัการเรียนรู้มีการบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอนอย่าง
ครอบคลุมน าแนวทางการแก้ปัญหาสู่การปฏิบัติจริง และมีการรายงานผลการจัดการเรียนรู้
ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ (x̅ = 4.17,  S.D. = 0.41) 

2.1.3 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา ผา่น
การประเมินของอาจารย์นิเทศก์  พบว่า  โดยส่วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเน้น
สมรรถนะทางจิตวทิยาในระดบัดี (X  = 3.62, S.D. = 0.50 ) เม่ือพิจารณาในแต่ละตอน พบวา่ผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน และพฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  
Standard : S  และ ขั้นท่ี 6  Evaluation : E) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดท่ี (  = 3.71, S.D. = 0.44) 
รองลงมาคือการเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1  Plan : P) มีคะแนนเฉล่ีย (  = 3.65,  S.D. = 0.47) และ
การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading Instruction : L ,ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) มีคะแนนเฉล่ีย   = 
3.55,  S.D. = 0.54 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ก าหนดวิธีการวดัและประเมินผลไดส้อดคลอ้ง
กบัจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ และมีการรายงานผลการจดัการเรียนรู้ครอบคลุมทุกหน่วย
การเรียนรู้มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี (  = 4.00,  S.D. = 0.00) รองลงมาคือมีการจดัท าก าหนดการสอน
ตลอดภาคเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอย่างเหมาะสมมีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ล่วงหน้า
เสร็จก่อนสอนเป็นเวลา 1 สัปดาห์มีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ล่วงหนา้เสร็จก่อนสอนเป็นเวลา 
1 สัปดาห์ก าหนดสาระส าคญั (ความคิดรวบยอด/หลกัการ) ไดถู้กตอ้ง กะทดัรัดและสอดคลอ้งกบั
บทเรียนท่ีสอนก าหนดวิธีการวดัและประเมินผลหลายรูปแบบใช้ภาษาถูกตอ้ง มีจงัหวะน ้ าเสียง
ชัดเจน เข้าใจง่าย และน่าสนใจร่วมสรุปกับผู ้เ รียนเพื่อเ ช่ือมโยงบทเรียนให้น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างเหมาะสมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ไดเ้หมาะสมมีบุคลิกภาพความเป็นครูโดยภาพรวมมีการบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอน
อย่างครอบคลุมมีแนวทางในการแก้ปัญหาชั้นเรียนอย่างเหมาะสมตามศกัยภาพผูเ้รียน และใน
ภาพรวมครูมีสมรรถนะจิตวทิยาในการจดัการเรียนรู้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีค่าเฉล่ีย   
= 3.75, S.D. = 0.50 ส่วนในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
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สอดคล้องกบัเน้ือหาสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผูเ้รียนได้อย่างเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ี
ค่าเฉล่ีย   = 3.25, S.D. = 0.50 

2.1.4 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส าหรับกลุ่มขยายผลผา่นการประเมินของเพื่อนนกัศึกษาครู  พบวา่  โดยส่วนใหญ่มีความสามารถ
ในการสอนโดยเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยาในระดบัดี (X  = 4.26, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาในแต่
ละตอน พบว่า  ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันาผลจากการจัดการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  
Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S และ ขั้นท่ี 6  Evaluation : E) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดท่ี (  = 
4.29,  S.D. = 0.54) รองลงมาคือการเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1  Planning : P) และ การด าเนินการ (ขั้น
ท่ี 2  Leading Instruction : L ,ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) มีคะแนนเฉล่ีย   = 4.28, S.D. = 0.44  
และ   = 4.23,  S.D. = 0.49 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ในภาพรวมครูมีสมรรถนะ
จิตวทิยาในการจดัการเรียนรู้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี  (  = 4.75,  S.D. 
= 0.43) รองลงมาคือ มีการจดัท าก าหนดการสอนตลอดภาคเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอนเหมาะสมกบัผูเ้รียน เวลา และสถานท่ีก าหนด
วิธีการวดัและประเมินผลหลายรูปแบบจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามแผน การจดัการเรียนรู้ให้ 
ความสนใจแก่ผูเ้รียนอย่างทัว่ถึง และเสมอภาคเขา้สอนและออกจากห้องสอนตรงตามเวลา และมี
การรายงานผลการจดัการเรียนรู้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ท่ีค่าเฉล่ีย   = 4.50,  S.D. = 0.50 
ส่วนในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ดา้นร่วมสรุปกบัผูเ้รียนเพื่อเช่ือมโยงบทเรียนให้น าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม ท่ีค่าเฉล่ีย   = 3.75, S.D. = 0.43 

3. ผลการประเมินประสิทธิผลการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 ผลการประเมินสมรรถนะด้านจิตวิทยาของนักศึกษาครูโดยอาจารย์นิเทศก์ พบว่า ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (x̅ = 4.65, S.D. = 0.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นสามารถใหค้  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (x̅= 4.69, S.D. = 
0.34), ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน  (x̅ = 4.66, S.D. = 0.15), ดา้นความสามารถช่วยเหลือ
ผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน  (x̅ = 4.64, S.D. = 0.24), และดา้นความสามารถ
ส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน (x̅ = 4.60, S.D. = 0.15) 

 ผลการประเมินสมรรถนะดา้นจิตวิทยาของนกัศึกษาครูโดยครูพี่เล้ียง พบวา่ ในภาพรวมอยู่
ในระดบัดีมาก (x̅ = 4.62, S.D. = 0.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
ดงัน้ี ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน (x̅ = 4.67, S.D. = 0.18), ดา้นความสามารถให้ค  าแนะน า
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ช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  (x̅ = 4.65, S.D. = 0.18), ดา้นความสามารถช่วยเหลือ
ผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน  (x̅ = 4.64, S.D. = 0.24), และดา้นความสามารถ
ส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน (x̅ = 4.60, S.D. = 0.15) 

 ผลการประเมินสมรรถนะดา้นจิตวิทยาของนกัศึกษาครูโดยนกัศึกษาครู พบวา่ ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัดีมาก (x̅ = 4.63, S.D. = 0.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย ดงัน้ี ดา้นสามารถให้ค  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (x̅ = 4.67, S.D. = 
0.18), ดา้นความสามารถช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน (x̅ = 4.59, 
S.D. = 0.23), ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน  (x̅ = 4.54, S.D. = 0.17), และดา้นความสามารถ
ส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน (x̅ = 4.50, S.D. = 0.53) 

4. ผลการปรับปรุงและข้อเสนอแนะการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ผลการประเมินความคิดเห็นของครูพี่เล้ียงเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก (x̅ = 

4.55, S.D. = 0.17) เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัดีมาก 

ผลการประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาครูเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (x̅ = 

4.64, S.D. = 0.12) เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัดีมาก 

ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน พบวา่ ควรส่งเสริมให้ครูจดัการเรียน

การสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา เน่ืองจากครูไดมี้การพฒันาตนเองเพื่อสร้างจิตส านึก ความ

ตระหนักในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยามี

ความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนอย่างมากเพราะท าให้ครูเขา้ใจนักเรียนมากข้ึน โดยการ

ด าเนินการให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยาเป็นการเพิ่มบทบาทชุมชนการ

เรียนรู้ เปิดรับการเรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนปรึกษาแลกเปล่ียนการเรียนรู้ต่อกนั

และครูเป็นกลัยาณมิตรต่อผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอนช่วยยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ใชเ้ทคนิคเชิงบวกในการจดัการเรียนการสอนท าใหผู้เ้รียนมีความสุข 

อภิปรายผล 

 การวจิยัเร่ือง การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

ทางจิตวทิยา  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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1. ผลการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา พบวา่ การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยามีช่ือวา่ (PLEASE MODEL) ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 ขั้นที่ 1 Planning: Pเป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอ้มูลพื้นฐาน สมรรถนะจิตวิทยาท่ี
เกิดข้ึนในชั้นเรียน และร่วมกนัวางแผนพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์  ครูพี่เล้ียง เพื่อน
นกัศึกษาครู (Peer Coaching) ผูว้ิจยั ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะตามการพฒันาวิชาชีพครู 
(การพฒันาชุมชนกระบวนทัศน์เรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา)  คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) ร่วมมือกนั
วเิคราะห์สภาพและปัญหาของการดูแลใหค้  าปรึกษานกัศึกษาครู สภาพและปัญหาดา้นกระบวนของ
การนิเทศนกัศึกษาครูและกระบวนการในการให้ค  าปรึกษาในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็ม
รูปแบบ ตลอดจนศึกษาความตอ้งการในการพฒันาวิชาชีพครู  และร่วมกนัก าหนดส่ิงท่ีมีความ
จ าเป็นและควรไดรั้บการพฒันา โดยเร่ิมตน้โดยการแบบสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อวิเคราะห์ความ
ตอ้งการจ าเป็น (Need Assessment) จากผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และครูพี่เล้ียง เพื่อให้ได้
ขอ้มูล (Actual) จากผูท่ี้สัมภาษณ์ (ตวัแทนผูใ้ห้ข้อมูลเก่ียวกับการติดตาม ช่วยเหลือการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาจากสร้างความ
เช่ือมัน่และความไวว้างใจโดยไม่มีการประเมินผล (Peer Watching) ตามดว้ยการให้ขอ้เสนอแนะ
อย่างสร้างสรรค์กบันกัศึกษาครู รวมถึงเพื่อนนักศึกษาสามารถให้ขอ้สังเกตต่างๆ ระหว่างกนัได ้
เพื่อฝึกสะท้อนผลในการพฒันา (Peer Feedback) ซ่ึงตลอดกระบวนการมีผูเ้ช่ียวชาญช่วยให้
ข้อเสนอแนะและมีผู ้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่ เ ล้ียง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer 
Coaching) เป็นผูดู้แลใหค้  าปรึกษาแนะน า (Mentor) 
 ขั้นที่ 2 Leading instruction: L เป็นการเตรียมความพร้อมของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งในการ
พฒันาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 
คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) จดัท า
โครงการนิเทศการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยา ปฏิทินการดูแลใหค้  าปรึกษา และก าหนดวตัถุประสงคข์องการดูแลให้ค  าปรึกษาการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู ท่ีมีความชดัเจนและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
 ขั้นที่ 3 Empowerment: Eเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบ คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) ร่วมกระตุน้การ
พฒันาช่วยเหลือ ตารางแผนการสอน ตรวจวิจยัในชั้นเรียน ตรวจแผนพฒันาตนเองเป็นระยะๆ และ
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ร่วมกระบวนการนิเทศตามการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 
 ขั้นที่ 4 Assessment: A เป็นการตรวจสอบทบทวนร่วมกบัเกณฑ์ ประเมิน เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  คือ การประเมินผลการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครูร่วมกนัในด้านผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติัทั้งในดา้นผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาครู และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยน าขอ้มูลท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบติัมาใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครูร่วมกนั 
 ขั้นที ่5 Standard: S เป็นการร่วมตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการเรียนรู้ 
คือ ครูตอ้งออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้/
แผนการเรียนรู้/ รูปแบบ เทคนิค วธีิการสอนท่ีเนน้ส่งเสริมสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 ขั้นที่ 6 Evaluation: E เป็นการตดัสินและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั คือ การน าผลท่ีไดจ้ากการ
วจิยั/วจิยัในชั้นเรียนมาวินิจฉยัเพื่อศึกษาพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละบุคคล และเลือกนวตักรรมการ
เรียนการสอน รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคให้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถ ความสนใจ และความถนดัของนกัเรียนแต่ละบุคคล 
 ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็นไดผู้ว้ิจยัไดน้ า “ PLEASE 
MODEL” เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี  สอดคลอ้งกบั เกรียง
ศกัด์ิ สังขช์ยั (2552) ท่ีพบวา่ รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียน
ท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เป็นรูปแบบการนิเทศการสอนเชิงปฏิบัติการ 
(Operational Model) มีช่ือวา่ “APFIE Model” ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ท่ีมีการด าเนินการเป็น  
5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นศึกษาสภาพและความตอ้งการจ าเป็น (Assessing Needs: A) ขั้นตอน
ท่ี 2 ขั้นจดัการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Providing Information: P ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นวางแผนการ
นิเทศ (Formulating Plan: F) ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิบติั  การนิเทศ (Implementing: I) และขั้นตอนท่ี 5 
ขั้นประเมินผลการนิเทศ (Evaluating: E) โดยผา่น การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและ
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการนิเทศการสอนจากผูเ้ช่ียวชาญ เง่ือนไขส าคญัท่ีเอ้ือต่อการใชรู้ปแบบ
การนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาศกัยภาพนักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการน าไปใช้ ประกอบด้วย 1) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคญัของ การนิเทศการสอน มีความมุ่งมัน่ ก าหนดเป็น
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นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนรวมทั้งสนบัสนุนด้านงบประมาณ ส่ือ อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครู 2) ครูวิทยาศาสตร์   มีเป้าหมายเดียวกนั คือให้ความ
ร่วมมือร่วมใจกนั มีความผูกพนัต่อหน้าท่ีดว้ยความเต็มใจท างานร่วมกนัดว้ยความรับผิดชอบใน
ลกัษณะการประสานสัมพนัธ์ การประสานงาน และมีความเป็นประชาธิปไตยและสอดคลอ้งกบั 
(วชิรา เครือค าอา้ย, 2552) ท่ีพบวา่ รูปแบบการนิเทศนกัศึกษาครูเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนกัเรียนประถมศึกษา มีช่ือวา่ “ รูปแบบการนิเทศดบัเบิ้ลพีไออี (PPIE) ”  
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความรู้ / เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
(Preparing = P) 2) ขั้นเตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning = P) 3) ขั้นด าเนินการนิเทศการสอน
(Implementing = I) และ 4) ขั้นประเมินผลการนิเทศ (Evaluating = E) และเพื่อให้การใชรู้ปแบบ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดผูว้ิจยัไดก้  าหนดเง่ือนไข (Entry Behavior) ของอาจารยพ์ี่
เล้ียงและนกัศึกษาครูก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ 3 ดา้นหลกัประกอบดว้ย  1) ดา้นคุณสมบติั 2) 
ดา้นความรู้และทกัษะท่ีตอ้งมีมาก่อน และ 3) ดา้นบริบทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  ส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ (Facilities) แรงจูงใจ (Motivation) ความมุ่งมั่นในภารกิจท่ีผูกพนักับงาน 
(Commitment) ความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (Collaborative) 2)ผลการทดลองใชรู้ปแบบการ
นิเทศการสอนภาคสนาม พบวา่ คะแนนเฉล่ียของการอบรมเชิงปฏิบติัการทุกรายการในภาพรวมอยู่
ในระดบัดี ส่วนผลการใช ้“รูปแบบดบัเบิ้ลพีไออี (PPIE)” พบวา่ อาจารย ์พี่เล้ียงมีสมรรถภาพการ
นิเทศการสอนท่ีส่งเสริมการคิดหลงัใช้รูปแบบการนิเทศสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการนิเทศอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส าหรับนกัศึกษาครู พบว่า มีสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การคิดหลงัใชรู้ปแบบการนิเทศสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบการนิเทศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  
นอกจากน้ีความสามารถในการคิดของนักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดจาก
นกัศึกษาครู พบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการคิดหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ประเมินผล/ปรับปรุงรูปแบบ การนิเทศ จากการสัมภาษณ์และสอบถามความ
คิดเห็นจากตวัแทนผูใ้ห้ขอ้มูล รวมถึงผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญทุก
ท่านประเมินความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัคือ ในทุกประเด็นมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบ
การนิเทศและมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ดา้นความพึงพอใจการใช้รูปแบบการนิเทศฯ 
ของนกัศึกษาครูและอาจารยพ์ี่เล้ียง พบวา่ ในภาพรวมนกัศึกษาและอาจารยพ์ี่เล้ียงมีความพึงพอใจ
การใช้รูปแบบการนิเทศอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนกัศึกษาครู พบวา่ในภาพรวมนกัเรียนเห็นดว้ยกบัการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนกัศึกษาครูอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 2.55 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31 
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 ทั้งน้ี “PLEASE MODEL” เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ พบว่า ดา้นความเป็นมาและความส าคญัของการพฒันากระบวนทศัน์ชดัเจนอยู่ใน
ระดบัดีมาก รองลงมาคือ การใชภ้าษาและการเรียบเรียงความเป็นมาและความส าคญั ของกระบวน
ทศัน์ มีความต่อเน่ือง และเหมาะสมท าให้เห็นภาพรวม และจุดเน้นของการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาอยูใ่นระดบัดี 
 ดา้นแนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า การใช้ภาษาในการอธิบายเก่ียวกบัแนวคิดต่าง ๆ อยู่ในระดบัดีมาก 
รองลงมาคือดา้นความชัดเจนในการบรรยายแนวคิดท่ีใช้เป็นพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์
การพฒันาชุมชนแห่ง การเรียนรู้วิชาชีพส าหรับครู และความเหมาะสมในการน าแนวคิดมาใช้ใน
การพฒันาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยาอยูใ่นระดบัดี 
 ส าหรับดา้นการก าหนดองคป์ระกอบของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (ภาพรวม) พบว่า การเรียบเรียงล าดบัองค์ประกอบใน
กระบวนทัศน์มีความเหมาะสมเข้าใจได้ง่ายอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ การก าหนด
องค์ประกอบของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู มีความสมบูรณ์ครอบคลุม
ความตอ้งการจ าเป็นต่อสมรรถนะทางจิตวิทยา และแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัอยูใ่นระดบัดี 
 ส าหรับด้านองค์ประกอบของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชา ชีพครูเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (แต่ละองค์ประกอบ) พบวา่ ดา้นแสดงให้เห็นถึงจุดเน้นในการ
พฒันาวิชาชีพครูการใช้ภาษาและการเรียงล าดบัของหลกัการถอ้ยค ามีความเหมาะสม สละสลวย
เขา้ใจง่ายมีความสอดคล้องระหว่างหลกัการกบัวตัถุประสงค์อยู่ในระดบัดีมาก และยงัพบอีกว่า 
วตัถุประสงค์มีความชัดเจนสามารถแสดงถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงัจะให้เกิดข้ึนในตวัครูและนักเรียน มี
ขั้นตอนการสอนครบถ้วนเหมาะสมและสอดคล้องต่อเน่ือง การพฒันาวิชาชีพครูตามขั้นตอน
สามารถให้ครูบรรลุตามวตัถุประสงค์และสะทอ้นถึงผูเ้รียน มีความมุ่งหวงัให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนมี
ความส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาวชิาชีพครูและสะทอ้นถึงผูเ้รียน การวดัและประเมินผล มีความ
เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการประเมิน  และหลกัเกณฑ์และแนวทางท่ีเสนอ มีความ
ชดัเจนสามารถน าไปปฏิบติัได้อยู่ในระดบัดีมาก รองลงมาพบว่า ส่ิงท่ีมุ่งหวงัให้เกิดข้ึนกบัครูมี
ความส าคญัและความจ าเป็นต่อการพฒันาผูเ้รียน การใช้ภาษาและการเรียบเรียงถ้อยค ามีความ
เหมาะสม สละสลวยเขา้ใจง่าย อยูใ่นระดบัดี และยงัพบอีกวา่ ความชดัเจนของกระบวนทศัน์มีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดพื้นฐานท่ีน ามาใชพ้ฒันากระบวนทศัน์ สามารถใชเ้ป็น กรอบในการก าหนด
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สาระและวิธีการ มีความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัหลกัการ กระบวนการพฒันาวิชาชีพมี
ความเหมาะสม สามารถท าให้การเรียนเรียนการสอนบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ มีความชัดเจน
สามารถแสดงถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงัจะให้เกิดข้ึนในตวัครูท่ีสะทอ้นถึงผูเ้รียน ระบบสนบัสนุนการพฒันา
วิชาชีพครูมีความเป็นไปได ้และการวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของการพฒันา
ชุมชนกระบวนทศัน์การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาอยูใ่นระดบัดี 

2. การประเมินประสิทธิผลการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มตวัอยา่ง และกลุ่มขยายผลสรุป
ผลไดด้งัน้ี 
 2.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 2.1.1 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาผ่านการ
ประเมินของผู ้บริหารสถานศึกษา พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยาในระดบัดีมาก  เม่ือพิจารณาในแต่ละตอน พบว่า การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2 
Leading instruction : L ,ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน และพฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  
Standard : S และ ขั้นท่ี 6  Evaluation : E) และ การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1  Planning : P)  
นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษายงัมองว่า การส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะ
ทางจิตวทิยา นั้นมีความส าคญัดงัค ากล่าวท่ีวา่  

 “การส่งเสริมและสร้างจิตส านึกความตระหนักของครูและนักเรียน รอบรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดท้ังมกีารสร้างเสริมโรงเรียนแห่งความสุข” (ผู้บริหารสถานศึกษา 1) 

 “การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ค านึกถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และพัฒนาการนักเรียนตามช่วงวยั”(ผู้บริหารสถานศึกษา 2) 
 

 สอดคลอ้งกบั วจิารณ์ พานิช (2555) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทศัน์ร่วมกนั
ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกนัและการน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยกุตใ์ช ้อยา่งสร้างสรรคร่์วมกนั การรวมตวัใน
รูปแบบน้ีเป็นเหมือนแรงผลกัดนัในโดยอาศยัความตอ้งการและความสนใจของสมาชิก PLC เพื่อ
การเรียนรู้และพฒันาวชิาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นหลกั (Senge, 1990) การพฒันา
วชิาชีพใหเ้ป็น “ ครูเพื่อศิษย ์” (วจิารณ์ พานิช, 2555) โดยมองวา่เป็น“ ศิษยข์องเรา ” มากกวา่มองวา่ 
“ ศิษยข์องฉนั ” และการเปล่ียนแปลงคุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจาก “ การเรียนรู้ของครู ” เป็น
ตวัตั้งตน้ เรียนรู้ท่ีจะมองเห็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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 ในขณะท่ีผลจากการด าเนินการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาพบว่า 
นกัเรียน มีความสงบ มีสติ รับรู้ความรู้สึกทางกายฟังพูดถามดว้ยเจตนาต่อการสร้างเรียนรู้ร่วมกนั 
และกระจายการมีส่วนร่วมอยูร่่วมกนัอยา่งเคารพ สร้างสนามบวกต่อการเรียนรู้ กระตือรือร้นอยาก
เรียน มีความสนุกสนานตามวนั มีทกัษะเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน ไดเ้รียนจากแรงบนัดาลใจท่ีครูมอบให้
สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเชิงบวกไดด้้วยตนเอง ส าหรับโยชน์กบัครูผูส้อนนั้น ครูมีการ
ทบทวนหลกัการปฏิบติัเป็นประจ า AAR และไดน้ าผลการปฏิบติัของแต่ละคนแต่ละชั้นเรียนมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน และน าไปปรับปรุงต่อยอดเสมอ เกิดการเรียนรู้เป็นวิถีในโรงเรียนสร้าง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จดักิจกรรมทา้ทายหลากหลาย เน้นผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
เชิงรุก Active Learning ครูใจเยน็ลงยอมรับฟังนกัเรียนอย่างตั้งใจสามารถออกแบบการเรียนรู้ท่ี
นกัเรียนสนใจและยงั “เกิดประโยชน์ โดยเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามความสนใจ และความถนัดของผูเ้รียน เช่น กิจกรรมกลุ่ม และ
พฒันาท าวจิยัเพื่อพฒันาของผูเ้รียนได้” (ผูบ้ริหารสถานศึกษา) สอดคลอ้งกบั Posner (1991) ท่ีพบวา่ 
การรับรู้สมรรถภาพทางการศึกษาในทางบวก ส่งผลต่อการจบการศึกษาและมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัแรงจูงใจภายใน ซ่ึงได้แก่ การชอบสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีทา้ทาย ชอบการเรียนรู้อย่างอิสระ มี
ความเช่ือมัน่ในความอยากรู้ ความสนใจ ท าให้เกิดแรงจูงใจการจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย
การน าตนเองตอ้งมีการสนบัสนุนท่ีดี ใหอ้  านาจผูเ้รียนมีการวางแผนการเรียนของแต่ละบุคคล และเนน้
ความหลากหลายในทกัษะการเรียนรู้ 

 นอกจากน้ีวิธีการ “ใชก้ระบวนการ (Professional Learning Communities) PLC ท่ีเกิดจาก
การท างานจริงแลว้น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และการใชจิ้ตวิทยาเชิงบวกเพื่อจดัการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของสมอง” (ผูบ้ริหารสถานศึกษา) สอดคลอ้งกบั Hord (1997) พบว่าผลดี
ต่อครูผูส้อนในการใช้กระบวนการ PLC ส่งผลต่อครูผูส้อน กล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเด่ียวงาน
สอนของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพนัต่อพนัธะกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึนโดยเพิ่มความ
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติัให้บรรลุพนัธะกิจอย่างแข็งขนั จนเกิดความรู้สึกว่าตอ้งการร่วมกนัเรียนรู้
และรับผิดชอบต่อพฒันาการโดยรวมของนักเรียน ถือเป็น “พลงัการเรียนรู้” ซ่ึงส่งผลให้การ
ปฏิบติัการสอนในชั้นเรียนใหมี้ผลดียิง่ข้ึน 

 และการฝึกอบรมหรือพฒันาครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพนั้นสามารถ “สร้างวุฒิภาวะความเป็นครู 
สามารถ Active สอดคลอ้งกบัธรรมชาติสมอง BBL สร้างกระบวนการ PLC ท่ีเขม้แข็ง และการ
จดัการเรียนการสอน BBL และ PBL (Problem Based Learning) รูปแบบทกัษะใหม่ท่ีต่างจากเดิม
เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลก” (ผูบ้ริหารสถานศึกษา) สอดคลอ้งกบั Higgins and Leat (2001) 
ไดเ้สนอวา่ วธีิการท่ีใชใ้นการท างานพฒันาครูเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนั้นมีหลากหลายวิธี ไดแ้ก่ 
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การใหค้วามรู้ การเป็นแบบอยา่งในการท างาน การสืบเสาะอยา่งมีวิจารณญาณ การเรียนรู้แบบรวม
พลงั และการช้ีแนะ นอกจากน้ี ผศิน แตงจวง (2554) ไดช้ี้ให้เห็น “การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
มากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัครูผูส้อน” กล่าวคือ รัฐบาลญ่ีปุ่นไดอ้อกกฎหมายพิเศษเก่ียวกบับุคลากร
บริการทางการศึกษาท่ีบังคับให้ครูต้องได้รับการฝึกอบรมประจ าการอย่างสม ่ าเสมอ และ
อินโดนีเซียมีความเช่ือพื้นฐานวา่ “ คุณภาพการศึกษาข้ึนอยูก่บัคุณภาพครู ” เช่นเดียวกนั  

 2.1.2 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาผ่านการ
ประเมินของครูพี่เล้ียง พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทาง
จิตวิทยาในระดบัดีมาก  เม่ือพิจารณาในแต่ละตอน พบวา่  ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และพฒันาผล
จากการจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S และ ขั้นท่ี 6  
Evaluation : E) รองลงมาคือ การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1   Planning : P) และ การด าเนินการ (ขั้นท่ี 
2  Leading instruction : L ,ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) สอดคลอ้งกบั (เกรียงศกัด์ิ สังขช์ยั, 2552) ท่ี
ศึกษาพบวา่  องคป์ระกอบ ท่ีมีการด าเนินการเป็น  5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นศึกษาสภาพและ
ความตอ้งการจ าเป็น (Assessing Needs: A) ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นจดัการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ
(Providing Information: Pขั้นตอนท่ี 3 ขั้นวางแผนการนิเทศ (Formulating Plan: F) ขั้นตอนท่ี 4 ขั้น
ปฏิบติั  การนิเทศ (Implementing: I) และขั้นตอนท่ี 5 ขั้นประเมินผลการนิเทศ (Evaluating: E) โดย
ผา่นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการนิเทศการสอน
จากผูเ้ช่ียวชาญ เง่ือนไขส าคญัท่ีเอ้ือต่อการใชรู้ปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา
ศักยภาพนักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการน าไปใช้ ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาตระหนกัถึงความส าคญั
ของ การนิเทศการสอน มีความมุ่งมั่น ก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนรวมทั้ ง
สนบัสนุนดา้นงบประมาณ ส่ือ อุปกรณ์ ส่ิงอ านวย   ความสะดวก เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครู 
สอดคล้องกบัผลการศึกษาท่ีได้ส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา 
กล่าวคือ  

 “การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยามีความส าคัญในการ
จัดการเรียนการสอน เพราะจะช่วยท าให้บรรยากาศการ เอือ้ในการจัดกิจกรรม กล่าวคือนักเรียนมี
ความสุขและนักเรียนไม่เครียดในการจัดกิจกรรม”(ครูผู้สอน 1) 

 “การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรือแผนงาน ท่ีส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยาอาจจะยังไม่ต้องปรับอะไรไปมาก เพียงแค่ครูจะต้องในส่ิงท่ีมีอยู่นั้น  ให้เตม็
ความสามารถ”(ครูผู้สอน 2) 
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 “มีความส าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพครู ท าให้ครูเกิดกัลยาณมิตรต่อกัน เกิดความมุ่งมั่นใน
การจัดการเรียนการสอน” (ครูผู้สอน 3) 

 “การสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับครู มีส่วนส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู 
ช่วยให้รู้ เข้าใจธรรมชาติความเจริญเติบโต ความต้องการ การแก้ปัญหา การปรับตัวอารมณ์และ
ความรู้สึกของนักเรียน และสามารถน าความรู้ท่ีได้มาจัดการเรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสม
สอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจของนักเรียนในแต่ละช่วงวยั”(ครูผู้สอน 4) 

 “การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา ท าให้ครูเข้าใจตนเอง 
และผู้เรียนมากขึน้” (ครูผู้สอน 5) 

 สอดคลอ้งกบั Zwart and Others (2008) ท่ีศึกษาพบวา่ การเรียนรู้ดา้นการจดัการเรียนรู้ของ

ครู ไดแ้ก่ มีการเกิดความคิด มโนทศัน์ และความเช่ือใหม่ มีความคิดและตั้งใจในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ เกิดการยนืยนัความคิด มโนทศัน์และความเช่ือเดิม ปรับเปล่ียนความคิด

ท่ีมีต่อตนเอง รวมทั้งการเพิ่มความตระหนกัในการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัการก าหนดกิจกรรม

การเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอนเหมาะสมกบัผูเ้รียน เวลา และสถานท่ีรองลงมา การก าหนดจุดประสงค์

เชิงพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ก าหนดส่ือและใช้ส่ือในการเรียนรู้เหมาะสมกบับทเรียน และ

ผูเ้รียน ซ่ึงแสดงถึงความใฝ่รู้และพฒันาส่ือการเรียนรู้อยูเ่สมอ ก าหนดวิธีการวดัและประเมินผลได้

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดต้ามแผนการจดัการ

เรียนรู้ มีบุคลิกภาพความเป็นครูโดยภาพรวม มีการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน มีการรายงานผลการ

จดัการเรียนรู้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ และในภาพรวมครูมีสมรรถนะจิตวิทยาในการจดัการ

เรียนรู้เหมาะสมตามมาตรฐานวชิาชีพครู  

 2.1.3 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาผ่านการ

ประเมินของอาจารยนิ์เทศก ์พบวา่ โดยส่วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเนน้สมรรถนะทาง

จิตวทิยาในระดบัดี และเม่ือพิจารณาในแต่ละตอน พบวา่ การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1  Planning : P) 

มีคะแนนเฉล่ียในระดบัดี  รองลงมาคือ การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading Instruction : L ,ขั้นท่ี 3 

การสอน, ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S และ ขั้นท่ี 6  Evaluation : E) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นการใช้ภาษาถูกตอ้ง มีจงัหวะน ้ าเสียงชัดเจน เขา้ใจง่าย และ

น่าสนใจมีมากท่ีสุดรองลงมาคือ มีการจดัท าก าหนดการสอนตลอดภาคเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

อยา่งเหมาะสมมีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ล่วงหนา้เสร็จก่อนสอนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ใชภ้าษา
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ในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ไดช้ดัเจนอ่านง่าย ถูกตอ้ง และประณีตก าหนดจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมสอดคลอ้งกบัเน้ือหาก าหนดวิธีการวดัและประเมินผลหลายรูปแบบเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมทั้งการฝึกทกัษะ การวิเคราะห์การปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีต่อ

การเรียน และ ให้ความสนใจแก่ผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง และเสมอภาคส่วนในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด

คือ ด้านการใช้ค  าถามและค าตอบได้เหมาะสมกับผูเ้รียนและตรงประเด็นสอดคล้องกบั Posner 

(1991) ท่ีไดช้ี้ให้เห็นว่า การชอบสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีทา้ทาย ชอบการเรียนรู้อย่างอิสระมีความ

เช่ือมัน่ในความอยากรู้ ความสนใจ ท าใหเ้กิดแรงจูงใจการจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยการ

น าตนเองตอ้งมีการสนบัสนุนท่ีดี ให้อ านาจผูเ้รียนมีการวางแผนการเรียนของแต่ละบุคคล และเนน้

ความหลากหลายในทกัษะการเรียนรู้  

 2.1.4 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาผ่านการ
ประเมินของเพื่อนนกัศึกษาครู พบวา่ โดยส่วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเนน้สมรรถนะ
ทางจิตวิทยาผลการเรียนรู้ของผู ้เ รียน และพัฒนาผลจากการจัดการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  
Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S และ ขั้นท่ี 6  Evaluation : E) รองลงมาคือ การด าเนินการ 
(ขั้นท่ี 2  Leading instruction : L ,ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) และ การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1  
Planning : P) ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า การรายงานผลการจดัการเรียนรู้
ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ีระดบั รองลงมาคือดา้น การบนัทึกผลการจดัการ
เรียนการสอนอย่างครอบคลุมน าแนวทางการแก้ปัญหาสู่การปฏิบติัจริงมีการประเมินเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนและในภาพรวมครูมีสมรรถนะจิตวิทยาในการจดัการเรียนรู้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูส่วนในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ดา้นเตรียมสภาพแวดลอ้มไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและ ดา้น
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูเ้รียนได้อย่างเหมาะสมกบัเน้ือหา สอดคล้องกบั Britton and 
Anderson (2009) ท่ีมองวา่โคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ส่งเสริมให้นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน  
 2.2 กลุ่มขยายผล 
 2.2.1 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับกลุ่ม
ขยายผลผ่านการประเมินของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูพี่เล้ียง พบว่า มีความคิดเห็นเหมือนกนั 
กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่มีความสามารถในการสอน สมรรถนะทางจิตวิทยาท่ีเน้น การเตรียมการ
สอน (ขั้นท่ี 1  Planning : P) และ การด าเนินการ (ขั้นท่ี 2  Leading instruction : L ,ขั้นท่ี 3  
Empowerment : E) มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และพฒันาผลจาก
การจดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S และ ขั้นท่ี 6  Evaluation : 
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E)  ในขณะท่ี ผลการประเมินความสามารถในการสอน สมรรถนะทางจิตวิทยาของอาจารยนิ์เทศก ์
และเพื่อนนกัศึกษาครู พบวา่ มีความคิดเห็นเหมือนกนั กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่มีความสามารถใน
การสอน สมรรถนะทางจิตวิทยาในระดบัดีท่ีเน้นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และพฒันาผลจากการ
จดัการเรียนการสอน (ขั้นท่ี 4  Assessment : A , ขั้นท่ี 5  Standard : S และ ขั้นท่ี 6  Evaluation : E) 
มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือการเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1  Planning : P) และ  การด าเนินการ 
(ขั้นท่ี 2  Leading instruction : L ,ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) 

 ทั้งน้ีการส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยานั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามองว่า“กาส่งเสริมผูเ้รียนให้เขา้ถึง ซ่ึงอตัลกัษณ์มีทกัษะชีวิต และพฒันาผูเ้รียนให้มี
ความรู้ควบคู่คุณธรรม รวมถึงการส่งเสริมผูเ้รียนในสถานศึกษามีความพร้อมเพื่อพฒันาสู่อาเซียน 
ในขณะท่ีผลจากการด าเนินการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาพบว่า “ท าให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้มีพฒันาการท่ีดีข้ึนตามวยัของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงครูผูส้อนมีรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนง่ายต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนมากยิ่งข้ึน” สอดคลอ้งกบั วชิรา เครือค าอา้ย 
(2553) ท่ีพบวา่ ความสามารถในการคิดของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดจาก
นกัศึกษาครู พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการคิดหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ีวธีิการ“การจดัการเรียนรู้โดยผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง โดยการ
ใช้จิตวิทยาให้เหมาะสมตามวยัของผู ้เรียนในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน”  และการฝึกอบรมหรือพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพนั้นสามารถ “พฒันา
รูปแบบการสอน เพราะวา่ เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพิ่มข้ึน และลดบทบาท
หนา้ท่ีครูโดยการเพิ่มบทบาทของผูเ้รียน” สอดคลอ้งกบั  Wood and Mc Quarrie (1999) ท่ีพบว่า 
การพฒันาวิชาชีพแบบบูรณาการกบัการท างานโดยการร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกัน 
ไตร่ตรองสะท้อนคิดการปฏิบัติซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการพฒันาวิชาชีพและได้ก าหนด
โครงสร้างในการพฒันาโอกาสในการเรียนรู้ในสถานศึกษา อาทิเช่น การศึกษากลุ่ม การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ และการไตร่ตรองสะทอ้นคิด  ตลอดจนมีการใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการพฒันาวิชาชีพ  เช่น 
ทีมสอน  กลุ่มการสอนแบบร่วมมือ การท าแบบ  ให้ดูการโคช้  การดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า เพื่อ
ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการปฏิบติั  ซ่ึงท าให้ครูเกิดการพฒันาในวิชาชีพมากกว่าการ
ประเมินครูหรือการนิเทศการสอน และขอ้คน้พบส าคญัอีกประการหน่ึงคือรูปแบบของการพฒันา
วิชาชีพในงาน แบบไม่เป็นทางการมาใช้ใน การพฒันาวิชาชีพ เช่น กลุ่มวางแผนการพฒันา
หลกัสูตร  การประชุมสาขา โดยกิจกรรมดงักล่าวเพื่อนเป็น การกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัเพื่อนครูพร้อมกบัการปฏิบติังาน รวมถึงการพฒันาวิชาชีพให้ครูใหม่หรือผูท่ี้เร่ิมเขา้สู่วิชาชีพครู
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และปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการพฒันาวิชาชีพคือการให้  การสนับสนุนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

  3.  ผลการประเมินประสิทธิผลการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาของนักศึกษาครู 

ผลการประเมินสมรรถนะด้านจิตวิทยาของนักศึกษาครูโดยอาจารยนิ์เทศก์ พบว่า ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (x̅ = 4.65, S.D. = 0.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นความสามารถใหค้  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  (x̅ = 4.69, 
S.D. = 0.34), ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน  (x̅ = 4.66, S.D. = 0.15), ดา้นความสามารถ
ช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน (x̅ = 4.64, S.D. = 0.24), และดา้น
ความสามารถส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน (x̅ = 4.60, S.D. = 0.15) สอดคลอ้งกบั 
(เกรียงศกัด์ิ สังข์ชยั,2552: 391)ท่ีได้ศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาศกัยภาพนักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ผลการใช้รูปแบบการนิเทศ
พบวา่ ทั้งครูวทิยาศาสตร์ผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศและครูวทิยาศาสตร์ผูท้  าหนา้ท่ีจดัการเรียนรู้ มีสมรรถภาพ
การนิเทศ การจดัการเรียนรู้และสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงพฒันาการท่ีสูงข้ึน 
ส่วนนกัเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ พบวา่ผลการเรียนรู้และทกัษะทางสังคม
ของนกัเรียนมีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนผลการ
ทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศ  จากการจดัการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ โดยการอบรมเชิงปฏิบติัการ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัครูวิทยาศาสตร์ผูท้  าหน้าท่ีนิเทศและครูวิทยาศาสตร์ผูท้  าหนา้ท่ีจดัการ
เรียนรู้  พบวา่ คะแนนเฉล่ียการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นความรู้เก่ียวกบัการนิเทศ             การจดัการ
เรียนรู้และการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  

ผลการประเมินสมรรถนะดา้นจิตวิทยาของนกัศึกษาครูโดยครูพี่เล้ียง พบวา่ ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัดีมาก (x̅ = 4.62, S.D. = 0.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย ดงัน้ี ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียนท่ีค่าเฉล่ีย  x̅ = 4.67,S.D. = 0.18, ดา้นความสามารถ
ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  (x̅ = 4.65, S.D. = 0.18), ดา้นความสามารถ
ช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน (x̅ = 4.64, S.D. = 0.24), และดา้น
ความสามารถส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน (x̅ = 4.60, S.D. = 0.15)สอดคลอ้งกบั 
(ยพุิน ยนืยง,2553: 261)  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู เขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
สมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูนิ้เทศ  หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ โดยภาพรวม  พบว่า ครูผูนิ้เทศมีสมรรถภาพในการนิเทศอยู่ในระดบัสูงมาก  
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และเม่ือพิจารณาสมรรถภาพในการนิเทศตามวธีิการนิเทศ  พบวา่ ครูผูนิ้เทศแบบพฒันาตนเอง และ
แบบใหค้ าปรึกษามีสมรรถภาพในการนิเทศ อยูใ่นระดบัสูงมากและครูผูนิ้เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
มีสมรรถภาพในการนิเทศอยูใ่นระดบัสูง และดา้นสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูรั้บ
การนิเทศ พบวา่ ครูผูรั้บการนิเทศมีสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียน อยูใ่นระดบัสูงมาก  และ
เม่ือพิจารณาสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียนตามวิธีการนิเทศ พบว่า ครูผูรั้บการนิเทศมี
สมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัสูงมาก คือ ครูผูรั้บการนิเทศแบบให้ค  าปรึกษาครู
ผูรั้บการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และครูผูรั้บการนิเทศแบบพฒันาตนเอง 

ผลการประเมินสมรรถนะด้านจิตวิทยาของนักศึกษาครูโดยนักศึกษาครู พบว่า ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (x̅ = 4.63, S.D. = 0.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นสามารถใหค้  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  (x̅ = 4.67, S.D. 
= 0.18), ดา้นความสามารถช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน (x̅ = 4.59, 
S.D. = 0.23), ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน  (x̅ = 4.54, S.D. = 0.17), และดา้นความสามารถ
ส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน (x̅ = 4.50, S.D. = 0.53) สอดคลอ้งกบั วชิรา  เครือค า
อา้ย (2552: 334) ท่ีท าการวจิยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนกัเรียนประถมศึกษา”ผลการวิจยั
พบวา่ อาจารย ์พี่เล้ียงมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนท่ีส่งเสริมการคิดหลงัใชรู้ปแบบการนิเทศสูง
กว่าก่อนใช้รูปแบบการนิเทศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พบวา่ มีสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดหลงัใชรู้ปแบบการ
นิเทศสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบการนิเทศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  นอกจากน้ีความสามารถ
ในการคิดของนักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการคิดหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

4. ผลการปรับปรุงและข้อเสนอแนะการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ผลการประเมินความคิดเห็นของครูพี่เล้ียงเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก (x̅ = 
4.55, S.D. = 0.17) เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัดีมากสอดคลอ้งกบั ธญัพร  ช่ืน
กล่ิน (2553) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการโคช้ เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของอาจารยพ์ยาบาล ท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในสังกดั
สถาบนัพรบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข  ผลการวิจยัพบว่าอาจารยพ์ยาบาลและผูบ้ริหารมี
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ความพึงพอใจต่อรูปแบบการโคช้พีพีซีอีในระดบัมากท่ีสุด รวมทั้งนกัศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็น
ว่าการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความเหมาะสมในระดับมาก และ
สอดคลอ้งกบั เกรียงศกัด์ิ สังขช์ยั (2552: 391) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการนิเทศการสอนครู
วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ดา้นความพึง
พอใจต่อการใชรู้ปแบบการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตร์ผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศและครูวิทยาศาสตร์
ผูท้  าหนา้ท่ีจดัการเรียนรู้ พบวา่   โดยภาพรวมครูวิทยาศาสตร์ผูท้  าหน้าท่ีนิเทศและครูวิทยาศาสตร์
ผูท้  าหนา้ท่ีจดัการเรียนรู้มีความพึงพอใจการใชรู้ปแบบการนิเทศการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ผลการประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาครูเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก (x̅ = 
4.64, S.D. = 0.12)เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัดีมาก สอดคลอ้งกบั วชิรา  เครือ
ค าอา้ย (2552: 334) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนักเรียนประถมศึกษา 
ผลการวจิยัพบวา่ การสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิด
ของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบวา่ ในภาพรวมนกัเรียนเห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการคิดของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นเท่ากบั 2.55 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31 และสอดคลอ้งกบั เกรียงศกัด์ิ สังขช์ยั (2552: 

391) ท่ีไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนท่ีมี
แววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ดา้นความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน
ของครูวิทยาศาสตร์ผูท้  าหน้าท่ีนิเทศและครูวิทยาศาสตร์ผูท้  าหน้าท่ีจดัการเรียนรู้ พบว่า  โดย
ภาพรวมนกัเรียนเห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนของครูวิทยาศาสตร์ผูท้  า
หนา้ท่ีจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา เน่ืองจากครูได้มีการ
พฒันาตนเองเพื่อสร้างจิตส านึกความตระหนกัในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวทิยามีความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนอยา่งมากเพราะท าให้ครู
เขา้ใจนกัเรียนมากข้ึน โดยการด าเนินการให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยา
เป็นการเพิ่มบทบาทชุมชนแห่งการเรียนรู้ เปิดรับการเรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ทั้งผูส้อนและผูเ้รียน
ปรึกษาแลกเปล่ียนการเรียนรู้ต่อกนัและครูเป็นกลัยาณมิตรต่อผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกบั Wood and Mc Quarrie (1999)  ; Evans and Jolly (2005) ;Wood and Killian (1998) 
;Middleton (1999) & Lankau and Scandura (2002) (อา้งถึงใน Zepeda  J.S., 2003 : 147-149)  ท่ีได้
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ศึกษาการพฒันาวชิาชีพแบบบรูณาการกบัการท างานโดยใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงผลของการศึกษา พบว่าการพัฒนาวิชาชีพแบบบูรณาการกับการท างานโดยการร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ไตร่ตรองสะทอ้นคิดการปฏิบติัซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการ
พฒันาวิชาชีพ ตลอดจนมีการใช้วิธีการต่าง ๆ ในการพฒันาวิชาชีพ  เช่น ทีมสอน  กลุ่มการสอน
แบบร่วมมือ การท าแบบให้ดู  การโคช้  การดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า เพื่อศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
แนวทางการปฏิบติั  ซ่ึงช่วยยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้  
 

1. ผลการวจิยัจากการพฒันาการน าการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (PLEASE MODEL) พบว่าเป็นการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั มีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน รวมทั้งมีแผนการปฏิบติังานในหนา้ท่ีดงันั้น

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ เพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ในสถาบนัพฒันาวิชาชีพครุ และศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพครู

ได ้โดยก าหนดระบบสนบัสนุนการพฒันาวชิาชีพครู ใหส้อดคลอ้งกบับริบทแต่ละสถานศึกษา ทั้งน้ี 

เพื่อใหก้ารน ารูปแบบ PLEASE  MODEL ไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2. กิจกรรมการพฒันาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 

ควรเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้ร่้วมวชิาชีพทุกคน มีส่วนเสริมสร้าง (Empowerment) เพื่อขบัเคล่ือน

กระบวนการ (Peer Coaching) ท่ีเนน้กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมแรงร่วมใจกนัอยา่งจริงจงั

บนฐานงานจริง  

3. การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง

จิตวิทยาน้ี เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนกัศึกษาครูร่วมกนัในด้านผลส าเร็จท่ี

เกิดข้ึนจากการปฏิบติั เพื่อบรรลุมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนการ

เรียนรู้วชิาชีพครู(PLC) ท่ีเนน้กระบวนการนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพครูดงันั้นผูท้  าหนา้ท่ีติดตาม

ดูแล (Mentor) จะตอ้งติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพื่อน าขอ้มูลต่าง ๆ มาให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือครู 

ซ่ึงก่อนการน ารูปแบบการนิเทศการสอนไปใช้ควรจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในสาระความรู้และ
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ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการติดตามดูแล การให้ค  าแนะน าและการช่วยเหลือให้กบัผูใ้ห้  การติดตาม

ดูแล 
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาวิจยั การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวิทยาเพื่อพฒันากระบวนการพฒันากระบวนทศัน์ท่ีเป็นผลจากความร่วมมือ

ระหวา่งโรงเรียน สถาบนัพฒันาวชิาชีพครู และศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครู  

2. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อ

พฒันาสมรรถนะทางจิตวิทยา ส าหรับบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่จบตรงตามวุฒิครู และอาจมี

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของกระบวนทศัน์ส าหรับครูท่ีมีคุณวฒิุครู 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เร่ือง การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  

........................ 

 

1. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาและการแนะแนว 

ผศ.ดร. นฎัจรี  เจริญสุข  อาจารยป์ระจ าสาขาจิตวทิยาและการแนะแนว 

คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 

2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาและการแนะแนว 

ผศ.ดร. สมเจตน์ ผิวทองงาม อาจารยป์ระจ าสาขาจิตวทิยาและการแนะแนว 

คณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 

3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน 

ดร. กฤษณี  สงสวสัด์ิ  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

อาจารยป์ระจ าสาขาหลกัสูตรและการสอน   

คณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 

4. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฒันาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

ดร. สถาพร  สังขข์าวสุทธิรักษ ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา  อาจารยป์ระจ าสาขาบริหารการศึกษา  

คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 

5. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการนิเทศการศึกษา 

ดร. ธญัญา  กาศรุณ  กรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

อาจารยป์ระจ าสาขาคณิตศาสตร์   คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 



294 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



295 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



298 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



299 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



301 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



302 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



303 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



304 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



306 
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

ภาคผนวก  ข 

 

คู่มือการใช้การพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 

 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (PLEASE MODEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือการใช้การพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 
 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (PLEASE MODEL) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

อญัชล ี  แสงอาวุธ   

นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร
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ข้ันท่ี 1 : P      
Planning 

ข้ันท่ี 2 : L          
Leading 

Instruction 

ข้ันท่ี 3 : E  
Empowerment 

ข้ันท่ี 4 : A  
Assessment 

ข้ันท่ี 5 : S  
Standard 

ข้ันท่ี 6 : E 
Evaluation 

 

ระบบสนับสนุนการพฒันาวชิาชีพครู 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาปรับบทบาทเป็นผูส้นบัสนุน ใหก้  าลงัใจครูและส่งเสริมให้มี

กิจกรรมชุมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพส าหรับครูอยา่งต่อเน่ือง 
2. ผูรั้บการพฒันาวิชาชีพครูสามารถพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง มีใจรัก

และศรัทธาในวิชาชีพครู เป็นผูอ้  านวยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
3. ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีนิเทศ/ช้ีแนะของการพฒันาวิชาชีพครู โดยวิธีการต่างๆ มีความเช่ียวชาญ

ในทกัษะวิชาชีพครู ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ (Coaching) และการดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า
(Mentoring) 

 

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อสร้างการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 

2. เพ่ือมุ่งพฒันาแผนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทาง
จิตวิทยาส าหรับครูสู่ศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงัน้ี 

2.1 ความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 
2.2 ความสามารถช่วยเหลือให้เรียนรู้ และ

พฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน 
2.3 ความสามารถให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ 

    ผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2.4 ความสามารถส่งเสริมความถนดัและ 

     ความสนใจของผูเ้รียน 
 

การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครูจะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะ          ทาง

จิตวทิยาได้อย่างมปีระสิทธิภาพและตรงตามศักยภาพผู้เรียน 

 

 

แผนภาพที ่20 การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา “PLEASE MODEL” 

 

 

 

หลักการ 
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ค าน า 
 คู่มือการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา(PLEASE MODEL) เล่มน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารย์
นิเทศก์ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) ท่ีตอ้งการน ารูปแบบการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  ไปใช้ทราบถึงส่ิงท่ีตอ้งศึกษาและจดัเตรียม  เพื่อให้การด าเนินการ
พฒันาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเป็นไปอย่างราบร่ืน  และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ 
ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) จึงควร
ศึกษาคู่มือการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูน้ีให้เขา้ใจก่อนท่ีจะน าการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครูน้ีไปใช ้
 คู่มือการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเล่มน้ี ประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1.   ค าช้ีแจงการใชก้ารพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 
 2.   หลกัการและความเป็นมาของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 
 3.   ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานท่ีรองรับการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 5.   องคป์ระกอบของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 
 7.  ปฏิทินแผนการด าเนินการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 6.   แผนการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวทิยา 
 7.   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 
 

คู่มือการใช้การพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 
 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา(PLEASE MODEL) 
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 ข้อควรปฏิบัติก่อนใช้การพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครูเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 1.   ศึกษารายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของคู่มือการใชก้ารพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  
  1.1  ศึกษาค าช้ีแจงการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู
ประกอบกบัการศึกษาส่วนอ่ืนๆ ในคู่มือการใชก้ารพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 
  1.2 ศึกษาความเป็นมาของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานท่ีรองรับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
องคป์ระกอบของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู และแผนการพฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ปฏิทินแผนการด าเนินการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครูโครงการพฒันาวิชาชีพเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีอนัเป็นท่ีมาการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูน้ี  ซ่ึงจะช่วยให้เห็นภาพรวม เห็นความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบต่างๆ ในการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู รวมทั้งมีความเขา้ใจใน
ศพัทเ์ฉพาะต่างๆ 
  1.3 ศึกษาแผนการการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโครงการ
การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ในคู่มือ
เล่มน้ี โดยมีตวัอยา่งแผนการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
   1.3.1 การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ประกอบดว้ย ช่ือ
การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู วตัถุประสงค์ ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ขอบเขตการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  ส่ือ/เคร่ืองมือการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู การวดัผลประเมินผล และปฏิทินการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครูซ่ึงเกิดจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) 
ร่วมมือกนัพฒันาแผนการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู โดยมุ่งพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นครูของนกัศึกษาครู 
    

ค าช้ีแจงการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา(PLEASE MODEL) 

 

307 



312 

 

 
 

  1.3.2 ปฏิทินการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  ซ่ึงประกอบ 
ช่ือของผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศ ผูรั้บการนิเทศ ประเด็นท่ีสังเกต/กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน การระบุ
วนัและเวลาในการสังเกตและการประเมินผลการสอน  
 2.   จดัเตรียมส่ิงท่ีจ  าเป็นในการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เม่ือได้
ศึกษาส่วนต่าง ๆ ในคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์ครบแลว้  ควรด าเนินการก่อนดงัน้ี 
  2.1  ศึกษาแผนการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูอยา่งละเอียดอีก
คร้ังหน่ึง 
  2.2  ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือต่าง ๆ ทั้งส่วนของครูผูท้  าหน้าท่ีนิเทศและผูรั้บ 
การนิเทศท่ีเสนอไวใ้นแผนการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูให้เหมาะสมกบั
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 
 
แนวทางในการด าเนินการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 
 เม่ือได้ศึกษาและจัดเตรียมส่ิงท่ีจ  าเป็นต่าง ๆ ไวพ้ร้อมแล้ว  ก็ด าเนินการดูแลให้
ค  าปรึกษาตามการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูนั้น  มีแนวทางในการด าเนินการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู ดงัน้ี 
 1.   บทบาทจาก ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง เพ่ือนนักศึกษาครู 
(Peer Coaching) ในการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู จาก ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
อาจารยนิ์เทศก ์ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) ควรค านึงถึงบทบาทต่อไปน้ี 
  1.1 ผู ้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่ เ ล้ียง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer 
Coaching) ร่วมมือกนัในการวางแผนการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ก าหนด
ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาสมรรถนะจิตวทิยา  ส าหรับครู และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
  1.2  เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) สลบักนัท าหนา้ท่ีเป็นผูท้  าหน้าท่ีดูแลให้
ค  าปรึกษาและผูรั้บการดูแลให้ค  าปรึกษาและแลกเปล่ียนให้ขอ้มูลยอ้นกลบัไตร่ตรองสะทอ้นคิดผล
การปฏิบติัซ่ึงกนัและกนั 
 2. บทบาทของผู้รับการดูแลให้ค าปรึกษา (Coaching Mentoring)  การพฒันาความรู้ 
ความเขา้ใจ และความสามารถในการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ให้
ประสบความส าเร็จนั้น จากผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer 
Coaching) ท่ีท าหน้าท่ีดูแลให้ค  าปรึกษาจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้การดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน าจากผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถเป็นผูแ้นะน าช่วยเหลือ  
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การสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นการศึกษาไทยภายใตบ้ริบทแห่งการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนล้วนตอ้งตระหนักถึงความส าคญัในการก าหนดยุทธศาสตร์ของการพฒันาบุคลากรสู่การ
พฒันาชาติ เพื่อกา้วสู่การแข่งขนัของคนในชาติ ทุกฝ่ายตอ้งท างานร่วมกนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  การ
ปฏิรูปการศึกษา (Educational reform) การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของการท างานควรมีการปฏิรูป
ครูยุคใหม่ การปฏิรูปโรงเรียนและการปฏิรูปแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLCs) 
และพฒันาคน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรครูมุ่งสู่การพฒันานกัเรียนต่อไป 

 ทั้งน้ีชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ Professional Learning Communities คือ รูปแบบ
องค์การแบบหน่ึงซ่ึงจะเช่ือมโยงความส าเร็จของโรงเรียนเขา้กบัปัจจยัต่างๆ องค์ประกอบหรือ
ปัจจยัของความส าเร็จประกอบไปดว้ยองค์ประกอบของสถานท่ี ซ่ึงรวมถึงทรัพยากร (Resource) 
บรรยากาศ (Climate) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared vision) และความเป็นผูน้ า (Leadership) 
นอกจากน้ี การสนบัสนุนในเร่ืองการเรียนการสอนจากองคก์ร โอกาสท่ีครูจะเรียนรู้และการท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม และการตดัสินในร่วมกนัยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้อีกดว้ยชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพมีความหมายใกล้เ คียงและเทียบเท่าองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization)จึงมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งพฒันาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา ซ่ึงผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบันกัศึกษาครูและจะเป็นผู ้
ท่ีคอยให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่นกัศึกษาครู มากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่
เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) เพื่อการให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาครูเป็นไปอยา่งทัว่ถึง อีก
ทั้งยงัช่วยดูแลให้ค  าปรึกษาและแกปั้ญหาท่ีนกัศึกษาไดพ้บอยา่งทนัท่วงที เสริมสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจ และคุณลกัษณะของความเป็นครูท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณลกัษณะความครู เจตคติ และเกิดความ
รักศรัทธาในอาชีพครูของนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาไปเป็นครูมืออาชีพในอนาคตและเป็น
บณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา (PLEASE MODEL) 

 
 
 
 

หลกัการและความเป็นมาของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 
 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (PLEASE MODEL) 
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หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

จากการพัฒนาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา ผูว้จิยัไดแ้บบจ าลองการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูท่ีมี
ช่ือวา่  PLEASE MODEL ซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนตามแนวคิดเก่ียวกบัชุมชน  การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
(Professional Learning Community) แนวคิดเก่ียวกับการพฒันาวิชาชีพ (Professional 
Development) แนวคิดเก่ียวกับสมรรถภาพมาตรฐานวิชาชีพครูด้านจิตวิทยาส าหรับครู แนวคิด
เก่ียวกบั ทฤษฏีการเรียนรู้การสร้างความรู้ดว้ยตนเองแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและส่งผลต่อ
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

โดยการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา (PLEASE MODEL) ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 Planning : P  ขั้นท่ี 2 Leading 
Instruction : L ขั้นท่ี 3 Empowerment : E  ขั้นท่ี 4 Assessment : A ขั้นท่ี 5 Standard : S และ ขั้นท่ี 6 
Evaluation : E  
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 หลักการ  คือ   การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูจะช่วยเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตรงตามศกัยภาพผูเ้รียน 
 วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวทิยา 

 2. เพื่อมุ่งพฒันาแผนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวทิยาส าหรับครูสู่ศกัยภาพการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน ดงัน้ี 

  2.1 ความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 

  2.2 ความสามารถช่วยเหลือใหเ้รียนรู้  

  2.3 ความสามารถใหค้  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

  2.4 ความสามารถส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

 
ข้ันตอนการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 6 ขั้นตอน   

 ขั้นที ่1 Planning: P เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีข้อมูลพื้นฐาน สมรรถนะจิตวิทยาที่
เกิดขึน้ในช้ันเรียน และร่วมกันวางแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศ ครูพี่เลีย้ง เพ่ือน
นักศึกษาครู (Peer Coaching) ผู้วิจัย ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะตามการพัฒนาวิชาชีพครู 
(กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนแห่งเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา) คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) ร่วมมือกนั
วเิคราะห์สภาพและปัญหาของการดูแลใหค้  าปรึกษานกัศึกษาครู สภาพและปัญหาดา้นกระบวนของ
การนิเทศนกัศึกษาครูและกระบวนการในการให้ค  าปรึกษาในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็ม
รูปแบบ ตลอดจนศึกษาความตอ้งการในการพฒันาวิชาชีพครู  และร่วมกนัก าหนดส่ิงท่ีมีความ
จ าเป็นและควรไดรั้บการพฒันา โดยเร่ิมตน้แบบสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการ
จ าเป็น (Need Assessment) จากผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และครูพี่เล้ียง เพื่อให้ได้ขอ้มูล 
(Actual) จากผูท่ี้สัมภาษณ์ (ตวัแทนผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดตาม ช่วยเหลือการพฒันากระบวน

หลกัการของการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (PLEASE MODEL) 
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ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาจากสร้างความเช่ือมัน่และ
ความไวว้างใจโดยไม่มีการประเมินผล (Peer Watching) ตามด้วยการให้ข้อเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรคก์บันกัศึกษาครู รวมถึงเพื่อนนกัศึกษาสามารถให้ขอ้สังเกตต่างๆ ระหวา่งกนัได ้เพื่อฝึก
สะทอ้นผลในการพฒันา (Peer Feedback) ซ่ึงตลอดกระบวนการมีผูเ้ช่ียวชาญช่วยให้ขอ้เสนอแนะ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) เป็นผูดู้และให้
ค  าปรึกษาแนะน า (Mentor) 
 วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของนักศึกษาครูและความตอ้งการในการ
พฒันาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ของนกัศึกษาครู และน าไปสู่การวางแผนการพฒันาคุณภาพคุณภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนกัศึกษาครู 
 วธีิการด าเนินการ 
 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลีย้ง เพ่ือนนักศึกษาครู (Peer 
Coaching) 
 1.  ร่วมสร้างความคุน้เคยและความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนัโดยการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Peer Watching)และมีการฝึกการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Peer Feedback)โดยวธีิสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น (Need Assessment) 
 2. ร่วมกนัสรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีส่งผลถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนกัศึกษา
ครูและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาตนเองเพื่อการพฒันาคุณภาพของดูแลให้ค  าปรึกษาการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู แก่นกัศึกษาครูและคุณภาพของตนเอง  
 บทบาทของผู้ดูแลให้ค าปรึกษา 
 ผูท้  าหนา้ท่ีใหดู้แลใหค้  าปรึกษา (Mentor) ดูแลใหค้  าปรึกษาแนะน า สร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างเพื่อนกนั และช่วยในการหาแหล่งของมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ปัญหา และให้
ขอ้แนะน าในการวางแผน การแกไ้ขปัญหา การก าหนดความตอ้งการจ าเป็น การพฒันาความพร้อม
ของผูท้  าหน้าท่ีดูแลให้ค  าปรึกษา และผูรั้บการดูแลให้ค  าปรึกษาก่อนปฏิบติัการดูแลให้ค  าปรึกษา
การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของ
นกัศึกษาครู 
 
 ขั้นที่ 2 Leading instruction : L เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) 
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จดัท าโครงการนิเทศการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา ปฏิทินการดูแลให้ค  าปรึกษา และก าหนดวตัถุประสงคข์องการดูแลให้ค  าปรึกษาการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู ท่ีมีความชดัเจนและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  
 วัตถุประสงค์  เพื่อวางแผน ก าหนดวตัถุประสงค์การดูแลให้ค  าปรึกษา และก าหนด
แผนปฏิบติัการโดยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซ่ึงกนัในการพฒันาคุณภาพนักศึกษาครูและ
ร่วมพฒันาชุมชนการเรียนรู้ 
 วธีิการด าเนินการ 
 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครูพีเ่ลีย้งเพ่ือนนักศึกษาครู 
(Peer Coaching) 
 ร่วมกนัก าหนดวตัถุประสงค์ในการพฒันา วางแผนการดูแลให้ค  าปรึกษา ปฏิทินการ
ดูแลใหค้  าปรึกษา และสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลประเมินผลดา้นสมรรถนะจิตวทิยาส าหรับครู 
ไดแ้ก่ การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน การจดัการชั้นเรียนความ
รับผดิชอบในหนา้ท่ีครู ดว้ยกระบวนการการดูแลให้ค  าปรึกษา โดยตลอดกระบวนการมีผูเ้ช่ียวชาญ
ดูแลใหค้ าปรึกษา  
 บทบาทของผู้ดูแลให้ค าปรึกษา 
 ผู้ท าหน้าที่ให้ดูแลให้ค าปรึกษา (Mentor) ขั้นตอนน้ีผูดู้แลให้ค  าปรึกษาการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู จะให้ขอ้แนะน าเก่ียวกบัการวางแผนการและการเตรียม
ความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน การจดัการชั้นเรียน ความรับผิดชอบในหน้าท่ีครูและ
สมรรถนะจิตวิทยาส าหรับครู โดยการโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) การโคช้แบบพี่
เล้ียง (Mentor Coaching) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู 
(Peer Coaching) 

ขั้นที่ 3 Empowerment : E  คือ การกระตุ้นการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบ คือ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) ร่วมกระตุน้การ

พฒันาช่วยเหลือ ตารางแผนการสอน ตรวจวิจยัในชั้นเรียน ตรวจแผนพฒันาตนเองเป็นระยะๆ และ

ร่วมกระบวนการนิเทศตามการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวทิยา 

 วัตถุประสงค์   เพื่อให้การฝึกปฏิบติัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบของ
นกัศึกษาครู ได้รับการดูแลให้ค  าปรึกษาจากอาจารยนิ์เทศมีจ านวนคร้ังท่ีมากข้ึนดว้ยการดูแลให้
ค  าปรึกษาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู ตามแผนการท่ีร่วมกนัวางไว ้
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 วธีิการด าเนินงาน 
 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลีย้ง เพ่ือนนักศึกษาครู
(Peer Coaching) 
 การทบทวนแผนการดูแลให้ค  าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะจิตวิทยาและสร้าง
ความเขา้ใจร่วมกนั (Review Action Plan)  คือ การทบทวนความพร้อมและความเขา้ใจเก่ียวกบั
ยทุธวธีิการดูแลใหค้  าปรึกษาและเคร่ืองมือท่ีใชก่้อนการปฏิบติัตามการดูแลให้ค  าปรึกษาการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครูร่วมกนั โดยแต่ละกลุ่มมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1. กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนักศึกษาครู(Peer 
Coaching) มีหน้าท่ี ให้ค  าปรึกษาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู สังเกตการ
สอนและประเมินการสอนในชั้นเรียน ท่ีนักศึกษาครูได้ให้ข้อเสนอแนะ และประเมินผลผ่าน
เคร่ืองมือการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และให้ขอ้เสนอแนะค าแนะน าหลงัการสอน
ตวันกัศึกษาครู เพื่อการพฒันาในคร้ังต่อๆ ไป ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 2. กลุ่มนกัศึกษาครู มีหน้าท่ี บนัทึกภาพวีดีทศัน์ การจดัการเรียนการสอนของตนเอง
ในชั้นเรียนจริง ตามก าหนดการท่ีร่วมกนัวางแผนก าหนดช่วงเวลาไว ้สังเกตการจดัการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนของตนเอง และของนกัศึกษาครู  (Peer Coaching) พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะซ่ึงกนั
และกนั 
 บทบาทของผู้ดูแลให้ค าปรึกษา 
 ผูท้  าหน้าท่ีให้ดูแลให้ค  าปรึกษา (Mentor) ร่วมกระตุ้นการพฒันาช่วยเหลือตาราง
แผนการสอน ตรวจวิจยัในชั้นเรียน ตรวจแผนพฒันาตนเองเป็นระยะๆ ร่วมกระบวนการนิเทศตาม
และผูรั้บการดูแลให้ค  าปรึกษาก่อนปฏิบติัการดูแลให้ค  าปรึกษาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาของนกัศึกษาครู 

 ขั้นที่ 4 Assessment : Aตรวจสอบทบทวนร่วมกับเกณฑ์ประเมิน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนคือ การประเมินผลการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนกัศึกษาครูร่วมกนัในดา้นผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบติัทั้งในดา้นผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาครู และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยน า
ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัมาใชใ้นการประเมินผลการใชรู้ปแบบการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้วชิาชีพครูร่วมกนั 
 วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
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 วธีิการด าเนินงาน  
 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลีย้ง เพ่ือนนักศึกษาครู 
(Peer Coaching) 
 1. ผูดู้แลใหค้  าปรึกษาและผูรั้บการดูแลให้ค  าปรึกษา ประเมินแสดงความคิดเห็นต่อผล
ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวทิยา 
 2. น าขอ้มูลจากผลการปฏิบติัการดูแลท่ีเกิดข้ึนมาเป็นตวับ่งช้ีถึงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 
 บทบาทของผู้ดูแลให้ค าปรึกษา 
 ผูท้  าหน้าท่ีให้ดูแลให้ค  าปรึกษา (Mentor) ตรวจสอบทบทวนร่วมกบัเกณฑ์ประเมิน 
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  คือ การประเมินผลการใช้การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนกัศึกษาครูร่วมกนัในดา้นผลส าเร็จท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบติัทั้งในดา้นผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาครู และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
โดยน าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัมาใชใ้นการประเมินผลการใชรู้ปแบบการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครูร่วมกนั 
 ขั้นที่ 5 Standard : S ร่วมตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการเรียนรู้ 
คือ ครูตอ้งออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้/
แผนการเรียนรู้/ รูปแบบ เทคนิค วธีิการสอนท่ีเนน้ส่งเสริมสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 วัตถุประสงค์ เพื่อพฒันาความสามารถของครูในการวดัและประเมินผลท่ีเนน้ส่งเสริม
สมรรถนะทางจิตวทิยา 
 วธีิการด าเนินการ 
 บทบาทหนา้ท่ีของเพื่อนนกัศึกษาครู 
 1. ร่วมกันออกแบบเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีมีความสอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้/แผนการเรียนรู้ รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนท่ีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงใชเ้ทคนิค
การโคช้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) ของครูท่ีสอนในระดับชั้นเดียวกนัหรือสายชั้น
เดียวกนั การโคช้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) โดยทีมงานวิชาการอนั
ประกอบดว้ย โดยตลอดกระบวนการมีผูเ้ช่ียวชาญคอยให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือในการออกแบบ
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพ 
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 2. ครูน าเคร่ืองมือท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้ท  าหน้าท่ีการโคช้เพื่อ
พฒันาการเรียนสอน ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 3. น าผลท่ีได้จากการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมา
วิเคราะห์ผลเพื่อน าผลท่ีไดม้าใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือการวดัและ
ประเมินผล ในคร้ังต่อไป 

บทบาทของผู้ดูแลให้ค าปรึกษา 
 ผูท้  าหนา้ท่ีให้ดูแลให้ค  าปรึกษา (Mentor) ร่วมตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพและ

มาตรฐานการเรียนรู้ คือ ครูตอ้งออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลประเมินผลท่ีสอดคลอ้ง
กับหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้/รูปแบบเทคนิควิธีการสอนท่ีเน้นส่งเสริมสมรรถนะทาง
จิตวทิยา  

ขั้นที่ 6 Evaluation : E ตัดสินและให้ข้อมูลย้อนกลับ คือ การน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยั/
วจิยัในชั้นเรียนมาวนิิจฉยัเพื่อศึกษาพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละบุคคล และเลือกนวตักรรมการเรียน
การสอนรูปแบบวิธีการสอนเทคนิคให้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ ความสนใจ และความถนดัของนกัเรียนแต่ละบุคคล 
 วัตถุประสงค์ เพื่อพฒันาความสามารถในการส่งเสริมสมรรถนะทางจิตวิทยาครูได้
อยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
 วธีิการด าเนินการ 
 บทบาทหนา้ท่ีของอาจารยนิ์เทศก ์ครูพี่เล้ียง และนกัศึกษาครู 
 1. อาจารยนิ์เทศก ์ครูพี่เล้ียง และนกัศึกษาครู น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยั/วิจยัในชั้นเรียนมา
วนิิจฉยัความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยจดักลุ่มนกัศึกษาครูท่ีมีสมรรถนะทางจิตวิทยา
เพื่อเลือกสรรนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความรู้ ความสามารถ ความถนดั 
และความสนใจของผูเ้รียน โดยตลอดกระบวนการมีพี่เล้ียง ผูเ้ช่ียวชาญคอยให้ค  าแนะน าและช้ีแนะ
อยา่งต่อเน่ือง 
 2. อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง และนกัศึกษาครู ร่วมกนัตรวจแผนการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา และเลือกนวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ เทคนิควิธีการ
สอนให้มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้ง เพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนให้ตรงกบัความรู้ ความสามารถ 
ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนโดยตลอดกระบวนการมีพี่เล้ียง ผูเ้ช่ียวชาญคอยให้ค  าแนะน า
และช้ีแนะอยา่งต่อเน่ือง 

3. อาจารยนิ์เทศก ์ครูพี่เล้ียง และนกัศึกษาครู น านวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการสอนท่ีมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนให้ตรงกบัความรู้  
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ความสามารถ  ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนไปใช้กบันักเรียนในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยตลอดกระบวนการมีครูพี่
เล้ียง ผูเ้ช่ียวชาญคอยใหค้  าแนะน าและช้ีแนะอยา่งต่อเน่ือง 
 บทบาทของผู้ดูแลให้ค าปรึกษา 
 ผูท้  าหน้าท่ีให้ดูแลให้ค  าปรึกษา (Mentor) ร่วมตดัสินและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั คือ การน า
ผลท่ีไดจ้ากการวิจยั/วิจยัในชั้นเรียนมาวินิจฉัยเพื่อศึกษาพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละบุคคล และเลือก
นวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ วธีิการสอน เทคนิคให้มีความสอดคลอ้งและมีความเหมาะสมกบั
ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และความถนดัของนกัเรียนแต่ละบุคคล 
 
ระบบสนับสนุน 
 ในการน ารูปแบบการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา (PLEASE MODEL)  ท่ีพ ัฒนาข้ึนไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจะตอ้งมี ระบบสนบัสนุนการพฒันาวชิาชีพครู 3 ประการ  คือ    

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษารับบทบาทเป็นผูส้นบัสนุน ให้ก าลงัใจครูและส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครูอยา่งต่อเน่ือง 

2. ผูรั้บการพฒันาวิชาชีพครูสามารถพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง มีใจรัก
และศรัทธาในวชิาชีพครู เป็นผูอ้  านวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

3. ผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีนิเทศ/ช้ีแนะของการพฒันาวิชาชีพครู โดยวิธีการต่างๆ มีความเช่ียวชาญ
ในทักษะวิชาชีพครู ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ (Coaching) และการดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า
(Mentoring) 
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1. หลกัการและเหตุผล 

 สถาบนัทางการศึกษาโดยเฉพาะสถาบนัท่ีผลิตครูมีบทบาทและหน้าท่ีส าคญัในการผลิต
บณัฑิตสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ท่ีมีคุณลกัษณะตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประสบการณ์
วิชาชีพ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู อีกทั้งเสริมสร้างความเขม้แข็งของวิชาชีพครูและ
บุคคลากรทางการศึกษานบัเป็นภารกิจท่ียิ่งใหญ่ การควบคุมคุณภาพทางการศึกษาของสถาบนัผลิต
ครูจึงด าเนินตามกรอบมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา กล่าวคือ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ และ
คุณภาพ ท่ีพึงประสงคใ์นการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้ง
ประพฤติปฏิบติัตาม เพื่อใหเ้กิดคุณภาพในการประกอบวชิาชีพ โดยก าหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 
ดา้น ประกอบดว้ย 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ขอ้ก าหนดส าหรับผูท่ี้จะ
เขา้มาประกอบ 2. มาตรฐานการปฏิบติังาน หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการปฏิบติังานในวิชาชีพ 
ให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดและ 3. มาตรฐานการปฏิบติั หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การประพฤติตนของผูป้ระกอบวชิาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทาง และขอ้พึงระวงั
ในการพฤติปฏิบติั จากกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนดให้จดัท า
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาน าไปจดัท าหลกัสูตร หรือปรับปรุง
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน สุเทพ อ่วมเจริญ(2555) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาไดป้ระกาศเร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรห้าปี) ก าหนดคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคไ์ว้
ว่า 1) มีคุณธรรม มรความกลา้หาญทางจริยธรรมวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ 
วชิาชีพ เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 2) ความอดทน ใจกวา้งและมีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ 
รวมทั้งการท างานร่วมกนักบัผูเ้รียนและผูร่้วมงานทุกกลุ่ม 3) มีความรอบรู้และมีความสามารถ
ประยุกต์ความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั เพื่อสร้างความรู้ใหม่ 4) มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในกาแก้ปัญหา และข้อโตแ้ยง้โดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการ
แสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมและปฏิบติัได้ 5) มีความสามรถในการพิจารณาแสวงหา และ
เสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทางวชิาการ วชิาชีพและสังคมอยา่งมีเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล โดย
การบูรณาการศาสตร์แบบสหวทิยาการและพหุวิทยาการ เพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและ 6) มี
ความสามารถในการติดตามพฒันาการของศาสตร์ทั้ งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพฒันา

แผนการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 
 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (PLEASE MODEL) 
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สมรรถนะของตนอยู่เสมอ จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการศึกษาวิจยัเพื่อช่วยให้นักศึกษาวิชาชีพครู
บรรลุคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์งักล่าวน้ี โดยค านึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้งหกดา้นแประกอบ
ดว้ย 1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 2) ดา้นความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 5) ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และ 6)  ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชค้  าวา่การ
จดัการเรียนรู้ หรือการเรียน การสอน ในความหมายของการน าเหลกัสูตรไปใชเ้พื่อมุ่งจดัการศึกษา
ใหก้บัผูเ้รียนโดนค านึงความเป็นมนุษย ์(Human being) สุเทพ อ่วมเจริญ(2555) 

อีกทั้งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีบทบญัญติัท่ีสร้างแนวความคิด และ
วิธีการปฏิบติัระหว่างครูกบัผูเ้รียนท่ีชดัเจนข้ึน โดยการก าหนดให้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางแห่งการ
เรียนรู้ เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ เป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน และการจดัการศึกษา 
บทบญัญติัต่างๆเหล่าน้ีจะส่งผลพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนในยุคอนาคต ฉะนั้นครูในยุค
ศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นส่ิงท่ีครูจะตอ้งเตรียมตวัให้พร้อม ดงัทศันะของ Gates (1995 : 187-188) 
ประธานบริษทัไมโครซอฟท์ เจา้ของโปรกรมคอมพิวเตอร์วินโดว ์(Windows) ได้เสนอทศันะ
เก่ียวกบัครูในศตวรรษท่ี 21 ไวว้่า “…ในภาวการณ์ด ารงชีวิตท่ียุ่งยากในทุกวนัน้ี นักการศึกษา
ทั้งหลายตอ้งเป็นผูอ้  านวยความสะดวกท่ามกลางสภาวการณ์ต่างๆท่ีเป็นไป (educators, like so 
many in today’s are among other things.) เช่นเดียวกบัวงการวิชาชีพต่างๆ ในยุคน้ีท่ีทุกอาชีพตอ้ง
ปรับตวัตลอดเวลาตามสภาวะท่ีแปรเปล่ียนไป ส่วนท่ีต่างจากวิชาชีพอ่ืนก็คือ วิชาชีพการสอนใน
อนาคตนั้น มีช่องทางท่ีสดใส เฉกเช่นวตักรรมต่างๆ ท่ีช่วยยกระดบัมาตรฐานการด าเนินชีวิตนั้นก็
ช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการปฏิบติังานทางดารศึกษาเช่นกนั นกัการศึกษาตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะน าพลงั
และสร้างสรรค ์มาสู่ห้องเรียน ในท านองเดียวกนัส าหรับครู นอกจากเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ให้กบัศิษยแ์ลว้ ครูตอ้งเป็นผูมี้สัมพนัธภาพท่ีดีเยี่ยมกบัศิษย ์เพราะเด็กยอ่มรักห้องเรียนท่ี
สอนโดยผูท่ี้ค  านึงถึงความรู้สึกและศกัยภาพของตน...” สอดคลอ้งกบัการศึกษาคุณสมบติัของครู
Denis Lawsence (p.30-38 : 1999) สรุปได้ว่าครูจะต้องมีคุณสมบัติ 1. ความยืดหยุ่น 2. 
ความสามารถในการเขา้ใจผูอ่ื้น 3. มีบุคลิกทางการสอน 4. มองโลกในแง่ดี และ 5. มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ท่ีเหมาะสม กล่าวโดยสรุป ความเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 คือ การเป็นผูท่ี้มีจิตวิญญาณครูท่ีดี
ตอ้งด ารงความเป็นปูชนียบุคคลเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยต์ลอดเวลา และคุณภาพครูท่ีดีตอ้งปรับ
วิธีการ/ทกัษะในการปฏิบติัหน้าท่ีให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้และมีความสามารถในการสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าดว้ยการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (2545 : 181-182) กล่าววา่ การสอน
เป็นศิลปะและศาสตร์อย่างหน่ึง เน่ืองจากงานของผูส้อนนั้นไม่ใช่เพียงแต่ถ่ายทอดข้อมูลหรือ
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แมก้ระทัง่ความรู้เท่านั้น แต่ผูส้อนจะตอ้งน าเสนอความรู้ในลกัษณะของการเสนอปัญหาในบริบท
ใดบริบทหน่ึงและเสนอปัญหาต่างๆ ดังกล่าวอย่างถูกต้อง เพื่อผูเ้รียนจะได้สามารถน าวิธีการ
แกปั้ญหานั้นไปใช้กบัเร่ืองอ่ืนๆ ไดต่้อไปในความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนนั้นมุ่งในดา้น
การพฒันาบุคลิกภาพของผูเ้รียนอยา่งเต็มท่ี โดยเนน้การพึ่งตนเอง เม่ือมองโลกฝนแง่น้ี เร่ืองอ านาจ
ในตวัผูส้อน ดูจะเป็นเร่ืองขดักนัในตวัเองเสมอ เพื่อไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัวา่ผูส้อนเป็นผูแ้สดงอ านาจ แต่
เป็นการยอมรับโดยเสรีว่า ความรู้ท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง ภาระหน้าท่ีของผู ้สอนในฐานะ
ผูท้รงคุณวุฒิอาจวิวฒันาการไป แต่ผูส้อนยงับทบาทอนัส าคญัอยู่เสมอ เพราะจะเป็นผูใ้ห้ค  าตอบ
ส าหรับค าถามต่างๆ เก่ียวกับโลกเรา ซ่ึงผูเ้รียนจะเฝ้าถาม หากปราศจากผูส้อนแล้ว ผูเ้รียนจะ
สามารถเรียนรู้ประสบผลส าเร็จได ้แต่อยา่งใด นอกจากในสังคมสมยัใหม่มีแนวโนม้มากข้ึนเร่ือยๆ 
คือ ผูส้อนจะตอ้งช่วยให้ผูเ้รียนสร้าง จิตวิจารณญาณของตนเอง และมีความรู้สึกรับผิดชอบของ
ตนเอง เพื่อผูเ้รียนจะไดส้ามารถคาดสถานการณ์ล่วงหนา้วา่จะมีการเปล่ียนแปลงใดบา้งและปรับตน
ไปตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว นัน่คือ เรียนรู้ไปตลอดชีวติ 
 จึงส่งผลให้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดให ้
“กิจกรรมแนะแนว” เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
สามารถคิดตดัสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้ งด้านการเรียนและอาชีพ 
สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยให้ ครูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรม
ท่ีช่วยเหลือ และให้ค  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 20) ทั้งน้ี  การแนะแนวมีลกัษณะงานท่ีครอบคลุมทั้งการจดักิจกรรมดว้ยกระบวนการทาง
จิตวิทยาให้แก่ผูเ้รียนทั้ งเป็นรายบุคคลและกลุ่ม การจัดบริการแนะแนว ทั้ ง 5 บริการ ซ่ึง
ประกอบด้วย บริการศึกษารวบรวมขอ้มูล (Individual Inventory Service) บริการสารสนเทศ 
(Information Service) บริการให้การปรึกษา (Counseling Service) บริการจดัวางตวับุคคล 
(Placement Service) และบริการติดตามผล (Follow-up Service) ตลอดจนการบูรณาการแนะแนว
ในการเรียนการสอน โดยมีขอบข่ายการแนะแนว 3 ดา้น คือ การแนะแนวการศึกษา (Educational 
Guidance) การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) การแนะแนวส่วนตวัและสังคม (Personal 
and Social Guidance) 

ในการด าเนินการแนะแนวดงักล่าวขา้งตน้ครูแนะแนวจะตอ้งมีบทบาทหน้าท่ีเป็นทั้งท่ี
ปรึกษา (Supervisor) ในการให้ความรู้และค าแนะน าดา้นจิตวิทยาการแนะแนวแก่ครู ผูป้กครอง 
และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคน เพื่อท าความรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ตลอดจนการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
พฒันาผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั ความสนใจ และสามารถพฒันาตนเองได้
เต็มศกัยภาพ เป็นผูใ้ห้การปรึกษา (Counselor) แก่ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูม้าขอรับบริการทัว่ไป 
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ท าการศึกษารายกรณี (Case Study) ตลอดจนการประสานงานกบัผูเ้ก่ียวข้องทั้งในและนอก
สถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มพิเศษ นอกจากน้ี ครูแนะแนวยงัมีบทบาทหน้าท่ีใน
การเป็นผูป้ระสานงาน (Coordinator) กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างเครือข่าย
ในการด าเนินงานแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม และพฒันาผูเ้รียน (โครงการยกระดบั
คุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็, 2553 หนา้2-3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ถือเป็นหวัใจส าคญัของกระบวนการผลิตครู เพราะเป็นกระบวนการภาคปฏิบติัท่ีจะช่วยเสริมสร้าง
นกัศึกษาครู ใหเ้ป็นผูมี้ความรัก ความศรัทธาต่ออาชีพครู และมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบติังาน
ในหน้าท่ีครูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีพึงพอใจแก่หน่วยงานผูใ้ช้ครู ซ่ึงหน้าท่ีหลกัอย่างหน่ึง
ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ การสอน ซ่ึงวิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส าหรับครูนั้น จ  าตอ้งเป็นวิธีการสอนท่ีเน้นการฝึกปฏิบติัและการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จริง โดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้คุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกในรายวิชาและ
กิจกรรมการพฒันาผูเ้รียนทั้งน้ีเพื่อใหน้กัเรียนในอนาคตมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัคือ 1) วิถีทางของการ
คิด ได้แก่ สร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ การแกปั้ญหา การเรียนรู้และตดัสินใจ 2) วิถีทางของการ
ท างาน  ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสาร และการร่วมมือ 3) เคร่ืองมือส าหรับการท างาน ไดแ้ก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และความรู้  ด้านขอ้มูลและ 4) ทกัษะส าหรับด ารงชีวิตในโลกปัจจุบนัซ่ึงนกัศึกษา
วชิาชีพครูจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลและส่งเสริมในเร่ืองดงักล่าว 

แต่ปัจจุบนักระบวนการดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์   
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี นั้น ยงัไม่สามารถส่งเสริมสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส าหรับครูส าหรับการพฒันาผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ย่างเต็มท่ี ทั้งน้ีพิจารณาไดจ้ากแผนการ
สอนและการปฏิบติัการสอนในชั้นเรียนท่ีมีรูปแบบ และทิศทางเดียวกนัทั้งระบบ และเป็นรูปแบบท่ี
ยงัไม่สอดคล้องกบัทิศทางของการปฏิรูปการสอนกล่าวคือ นักเรียนมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยใน
กิจกรรมการสอนของครูและขาดการฝึกปฏิบติั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัศึกษาใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูใ่น
โรงเรียน การให้ค  าปรึกษาในเร่ืองการสอนและการจดัท าแผนการสอนมกัด าเนินการโดยครูพี่เล้ียง
ซ่ึงอาจจะยงัขาดเคร่ืองมือและมุมมองเก่ียวกบัเทคนิคและทิศทางของการสอนใหม่ๆ  โดยท่ีอาจารย์
นิเทศยงั ไม่สามารถท าหนา้ท่ีติดตามใหค้  าปรึกษาอยา่งเตม็ท่ีและต่อเน่ืองใกลชิ้ด  

 ทั้งน้ีจึงเล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (Professional learning 
community) หรือ PLC นั้น มีพื้นฐานมาจากภาคธุรกิจเก่ียวกบัความสามารถขององค์กรในการ
เรียนรู้ (Thompson, Gregg &Niska2004) กล่าวไดว้า่ PLC เกิดจากการประยุกตแ์นวคิดองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ (Senge1990) ประยุกตสู่์โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Senge et al.  2000) อยา่งไรก็ตาม การ
บริหารองค์กรโรงเรียนโดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการบริหารอุตสาหกรรมหรือ
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วทิยาศาสตร์การจดัการ (Management sciences) ในตอนตน้ยคุศตวรรษท่ี 20 ตามแนวคิดของ Fayol 
(1916) (อา้งถึงใน Wood, 2002) ท่ีอธิบายการจดัองค์กรแบ่งตามหนา้ท่ีโดยมีการจดัการ คือ การ
วางแผน การจดัองคก์ร การบงัคบับญัชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม อีกทั้งมุ่งเนน้การ
ฝึกอบรมด้านเทคนิควิธีการท างานมากกว่าการเรียนรู้ในฐานงานจริงเช่นน้ี ท าให้การบริหาร
โรงเรียนส่วนใหญ่จึงเป็นระบบควบคุมบงัคบับญัชาและความสัมพนัธ์แบบแนวด่ิง ลกัษณะเช่นน้ีท า
ให้เกิดความร่วมมือน้อย การแยกส่วนการท างาน และการเรียนรู้มีน้อยขาดความสามารถในการ
แก้ปัญหา นอกจากนั้นยงัท าให้ลดทอนประสิทธิภาพในการท างานแบบเปิดใจเรียนรู้ รับฟัง 
เปล่ียนแปลง (ประเวศ วะสีและคณะ, 2547) ในทางกลบักนัมิติท่ีแตกต่างแห่งยุคศตวรรษท่ี 21 เป็น
ยคุความรู้มากมายท่ีมีการเปล่ียนแปลง ถ่ายโอน และเช่ือมโยงทัว่ถึงกนัอยา่งรวดเร็วดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพียงปลายน้ิว ท าให้เกิดการพฒันาทางนวตักรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โลกท่ี
เปล่ียนแปลงไปยงัส่งผลต่อวิถีการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Trilling, &Fadel, 2009; วิจารณ์ พานิช, 2554) 
การเปล่ียนเช่นน้ีเป็นสัญญาณเตือนว่าการท างานและการเรียนรู้ของวิชาชีพครูไม่สามารถท าอย่าง
โดดเด่ียว แบ่งแยกกนัท าตามสายงาน หรือท างานภายในกรอบแนวคิดเดิมท่ีมุ่งเนน้เน้ือหาเพื่อสอน
มากกวา่การเรียนรู้ (Ministry of Education, 2010) เช่นเดิม จึงเป็นเหตุให้มีการพฒันาแนววิถีการ
เรียนรู้และพฒันาขององค์กรแบบโรงเรียนท่ีเรียกวา่ PLC อยา่งหลากหลายรูปแบบในบริบทต่างๆ 
ของแต่ละประเทศท่ีต่ืนตวัเพื่อเปล่ียนผ่านให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของในยุคศตวรรษท่ี 21 ทั้ง
กรณีศึกษากลุ่มศึกษาบทเรียน หรือ Lesson study ในประเทศญ่ีปุ่น การพฒันาวิชาชีพครูแบบ 
Problem-solving groups ของประเทศฟินแลนด์และการพฒันาวิชาชีพครูแบบ Lesson group and 
research group ในเมืองเซ่ียงไฮ ้และ PLC แห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ “Teach less, Learn more” 
ในประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้ เป็นรูปแบบ PLC ท่ีหลากหลาย และลว้นมุ่งเนน้ การปฏิรูปการจดัการ
เรียนรู้ผ่าน PLC แบบร่วมแรงร่วมใจกนัอย่างจริงจงับนฐานงานจริงมากกว่า การอบรมนอกหน้า
งาน อยา่งไรก็ตาม องคค์วามรู้เก่ียวกบั PLC ในประเทศไทยยงัเป็นแนวคิดท่ียงัไม่แพร่หลาย เฉพาะ
กลุ่มโรงเรียนท่ีมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช ้PLC เพื่อพฒันาวิชาชีพบนฐานงานจริงภายในโรงเรียน
เป็นหลกั จึงไดมี้การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ 
สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ เพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นมาและความส าคญั ความหมาย การ
แบ่งระดบั PLC และองคป์ระกอบ PLC ในบริบทสถานศึกษา โดยหวงัวา่แนวคิดน้ี จะสามารถจุด
ประกายความสนใจในการประยุกตแ์นวคิด PLC ในโรงเรียนเพื่อการพฒันาวิชาชีพครูท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นหวัใจส าคญั 
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ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา รวมถึงพฒันาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาครูของหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การพฒันาชุมชน
กระบวนทัศน์การเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (PROFESSIONAL 
LEARNING COMMUNITIES PARADIGM FOR  TEACHERS’ TO ENHANCE  
PSYCHOLOGICAL COMPETENCIES) ท่ีมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางจิตวิทยา และมุ่ง
พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพเนน้พฒันาวิชาชีพ
ครูโดยอาศยัโรงเรียนทั้งระบบเป็นฐานโดยเนน้การรวมตวั ร่วมใจ ร่วมพลงั ร่วมท า และร่วมเรียนรู้
ร่วมกนัของครู ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษาบนพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตรท่ีดี
วิสัยทศัน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ท่ีครูเป็นผูน้ า
ร่วมกนั และผูบ้ริหารแบบผูดู้แลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพ
ตนเองสู่คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นส าคญั และ
ความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชิกในชุมชนต่อไป 

  
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสร้างการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 

2.2 เพื่อมุ่งพฒันาแผนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับครูสู่ศกัยภาพการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน ดงัน้ี 

2.2.1  ความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 

2.2.2  ความสามารถช่วยเหลือใหเ้รียนรู้ 
2.2.3  ความสามารถใหค้  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
2.2.4  ความสามารถส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

 

3. ขอบเขตการด าเนินการ 

3.1 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

 3.1.1. นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ท่ี 

ก าลงัฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2559 ในสาขากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน โดยใชเ้กณฑ์เป็น

นกัศึกษาครูท่ีผูว้ิจยัรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม โดยไดรั้บผิดชอบทั้งหมด 4 โรงเรียน แบ่งเป็น 
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โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ นกัศึกษาครูกลุ่มทดลอง 

จ านวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรียน และนกัศึกษาครูกลุ่มขยายผล จ านวน 2 คน ทั้งหมด 1 โรงเรียน  

3.1.2 ครูพี่เล้ียงท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีเป็นครูพี่เล้ียงนกัศึกษาครู ในโรงเรียน 

เครือข่ายท่ีร่วมพฒันาวิชาชีพครูของนกัศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2559 ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน โดยใชเ้กณฑ์เป็นครูพี่เล้ียงท่ีเป็นผูร่้วม

พฒันาวิชาชีพครู ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม ทั้งหมด 4 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียน

ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ครูพี่เล้ียงกลุ่มทดลอง จ านวน 6 คน 

ทั้งหมด 3 โรงเรียน และครูพี่เล้ียงกลุ่มขยายผล จ านวน 2 คน ทั้งหมด 1  โรงเรียน 

3.1.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุน และผูร่้วม 

พัฒนาวิชาชีพครูนักศึกษาครูในโรงเรียนเครือข่ายท่ีร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของนักศึกษาครู 

มหาวิทยาลยั ราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 

จ านวน 4 คน โดยใชเ้กณฑ์เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีผูเ้ป็นสนบัสนุน และผูร่้วมพฒันาวิชาชีพครู 

ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบ ในการนิเทศ ติดตาม ทั้งหมด 4 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน

ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มทดลอง จ านวน 3 คน ทั้งหมด 

3 โรงเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มขยายผล จ านวน 1 คน ทั้งหมด 1 โรงเรียน 

3.1.4 อาจารยนิ์เทศก ์นกัศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ 

ธานี จ านวน  1  คนสุราษฎร์ธานีจ านวน  1  คน 

3.2 มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 

มาตรฐานความรู้จิตวทิยาส าหรับครู 

สาระความรู้ 

1. จิตวทิยาพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการมนุษย ์

2. จิตวทิยาการศึกษา                       

3. จิตวทิยาการแนะแนวและใหค้ าปรึกษา   

สมรรถนะ 

1. เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 

2. สามารถช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน 

3. สามารถใหค้  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

4. สามารถส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 
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3.3 วธีิการนิเทศแบบ 

3.3.1 การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching หรือ Peer Supervision) 

3.3.2 การนิเทศโดยผูบ้ริหาร (Administrative Monitoring) 

3.3.3 การนิเทศแบบพฒันาตนเอง (Self-directed Development) 

3.3.4 การช้ีแนะโดยผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Coaching) 

3.3.5 การดูแลใหค้  าปรึกษาแนะน า (Coaching & Mentoring) 

3.4 ระยะเวลาในการปฏิบติัการนิเทศ  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ระหวา่งวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 ถึง วนัท่ี  9  

กนัยายน 2559 

3.5 สถานท่ี   

  โรงเรียนท่ีเป็นเครือข่ายร่วมพฒันาวชิาชีพครู ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั  

ราชภฏัสุราษฎร์ธานีไดแ้ก่ โรงเรียนวดัสมหวงั โรงเรียนวดักาญจนาราม โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 88 

(บา้นคลองควน) และโรงเรียนบา้นคลองนามิตรภาพท่ี 201 

 

4.  กจิกรรมการดูแลให้ค าปรึกษาการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู  

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก ์ครูพี่เล้ียง และเพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) 

ร่วมมือกนัปฏิบติังานตามโครงการนิเทศการดูแลใหค้  าปรึกษาการพฒันาชุมชนกระบวนทศัน์ การ

เรียนรู้วชิาชีพครู  ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching)  

ร่วมกนัด าเนินโครงการนิเทศการดูแลใหค้  าปรึกษาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

ครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา วางแผนการด าเนินการให้ค  าปรึกษาภายในระยะเวลา 3 

เดือน โดยก าหนดเป็นปฏิทินแผนการด าเนินการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

2.  นักศึกษาครูผูรั้บการดูแลให้ค  าปรึกษาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้

วชิาชีพครู ปฏิบติัการตามภาระงานของนกัศึกษาครู ส่วนในดา้นการสอนด าเนินการสอนจริงในชั้น

เรียนและบนัทึกวดีีทศัน์การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 3 ช่วง ช่วงละประมาณ 10-15 นาที  โดยมี

อาจารยนิ์เทศก ์ด าเนินการใหข้อ้เสนอแนะ ให้ค  าปรึกษาหากนกัศึกษามีขอ้สงสัยไดท้นัทีตามแผนท่ี

ก าหนดไว ้ 
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 3.  ในการสังเกตการสอนจริงในชั้นเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง 

เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) ผูรั้บการดูแลให้ค  าปรึกษาจะตอ้งตกลงร่วมกนัในการส่งไฟล์

แผนการสอนและท าการบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน/ การสอนโดยมีความสอดคล้องกับ

โครงการท่ีก าหนดไว ้

 4.  ขณะท่ีสังเกตพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาครูท่ีด าเนินการสอนแต่ละคร้ัง ผู ้

นิเทศก์ จะเขา้ไปช่วยเหลือแนะน าและสังเกตการสอนตามปฏิทินท่ีก าหนดร่วมกนั โดยใช้แบบ

สังเกตท่ีร่วมกนัเลือกใช ้โดย Peer Coaching 

 5.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) 

ร่วมกนัวเิคราะห์ผลการสังเกตการสอน พิจารณาปรับปรุง แกไ้ขพฤติกรรมท่ียงัเป็นปัญหา โดยการ           

ใหข้อ้เสนอแนะร่วมกนั 

 

 5. ส่ือ / เคร่ืองมือการดูแลให้ค าปรึกษา  

 ส่วนท่ี 1 ตารางสังเกตการสอนร่วมกนัและปฏิทินแผนการด าเนินการพฒันากระบวน

ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 ส่วนท่ี 2แบบบนัทึกประเด็นสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการพฒันากระบวน

ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  

 ส่วนท่ี 3 แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปไดท่ี้มีต่อการพฒันา

กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 ส่วนท่ี 4 แบบบนัทึกประเด็นสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการพฒันากระบวน

ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 ส่วนท่ี 5 แบบบนัทึกประเด็นสัมภาษณ์ครูผูส้อนท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน

การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 ส่วนท่ี 6 แบบประเมินตนเองของนกัศึกษาครู ดา้นความรู้ ความเขา้ใจท่ีมีต่อการพฒันา

กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 ส่วนท่ี 7 แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการ

ตอบสนองของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวทิยา 
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 ส่วนท่ี 8 แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีต่อการพฒันา

กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 ส่วนท่ี 9 แบบบนัทึกหลงัการจดัการเรียนการสอน แบบย่อความหรือพรรณนาความ 

(Journal Writing) ท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวทิยา 

 ส่วนท่ี 10 แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน

การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 ส่วนท่ี 11 แบบประเมินความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง และ นกัศึกษาครูท่ีมีต่อการพฒันา

กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 

6.  การประเมินผลการนิเทศ 

 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการ เคร่ืองมือ 

1.  นักศึกษาครู 
1.1 แผนการเรียนรู้ 
 
 
1.2  ภาพวดีีทศัน์การจดัการเรียนการสอน 
 
 
1.3 โครงการพฒันาตนเอง เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 
 
 
 
 
1.4 งานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 
 

 
- ตรวจแผนการ

เรียนรู้ 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
การสังเกต 
 

- ตรวจโครงการ
พฒันาตนเอง                
เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทาง
จิตวทิยา 

 
- ตรวจงานวจิยัในชั้น
เรียน                     
เพื่อเสริมสร้าง

 
  - แบบประเมิน 
    ความสามารถใน               
    การจดัการเรียน                 
    การสอน                            
-  แบบบนัทึกหลงัการ    
    จดัการเรียนการสอน  
- แบบสังเกตและบนัทึก
พฤติกรรมการสอน
ของครูและพฤติกรรม
การตอบสนองของ
นกัเรียน 

 
- แบบบนัทึกตรวจสอบ
เอกสารของนกัศึกษา
ครูในการพฒันา
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ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการ เคร่ืองมือ 
สมรรถนะทาง
จิตวทิยา 

กระบวนทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้วชิาชีพครู 

-  แบบบนัทึกตรวจสอบ
เอกสารของนกัศึกษา
ครูในการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้วชิาชีพครู 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ 
ครูพีเ่ลีย้ง เพ่ือนนักศึกษาครู  
(Peer Coaching) 
 
2.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศก ์
ครูพี่เล้ียง เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer 
Coaching) ร่วมมือกนัในการวางแผนการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา
สมรรถนะจิตวทิยา และด าเนินการตาม
แผนท่ีก าหนด 
 
 
2.2 เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching) 
สลบักนัท าหนา้ท่ีเป็นผูท้  าหนา้ท่ีดูแลให้
ค  าปรึกษาและผูรั้บการดูแลใหค้  าปรึกษา 
และแลกเปล่ียนใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
ไตร่ตรองสะทอ้นคิด ผลการปฏิบติัซ่ึงกนั
และกนั 

 
 
- การทดสอบ 
 
- การบนัทึก 

ประเด็นสัมภาษณ์ 
 
- ตรวจสอบเอกสาร 
    ของนกัศึกษาครู 

- แบบประเมิน 
ตนเองของนกัศึกษาครู 
ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ  

- แบบบนัทึก
ประเด็นสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

- แบบบนัทึก
ประเด็นสัมภาษณ์
ครูผูส้อน 

- แบบบนัทึกตรวจ
เอกสารของนกัศึกษาครู
ในการพฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู 
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วนั/เดือน/ปี กระบวนการด าเนินงาน 

ผู้ท าหน้าที่ประเมิน 

หมายเหตุ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

อาจารย์
นิเทศก์ 

ครู 
พีเ่ลีย้ง 

เพ่ือนนักศึกษาครู 
(Peer Coaching) 

20-24 
มิ.ย. 59 

1. กลุ่มตวัอยา่งด าเนินการตอบแบบ
ประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับ
ครูของนกัศึกษาครู 

     

2. ด าเนินการปฐมนิเทศกลุ่มตวัอยา่ง 
เพ่ือสร้างความเขา้ใจร่วมกนั 

     

3. ประชุมช้ีทางแนวคิดเก่ียวกบัการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา 

     

27 มิ.ย.59 ถึง 
1 ก.ค. 59 

4. ประชุมกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือจดัท า
แผนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน 

     

11 ก.ค. 59 ถึง  
9 ก.ย. 59 

5. นดัพบกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือน าเสนอผล
การปฏิบติังานในโรงเรียนและให้
ค  าแนะน าทุก 2 สปัดาห์ 

     

6. เขา้ร่วมสงัเกตชั้นเรียนของกลุ่ม
ตวัอยา่งทุก 2 สปัดาห์และใชแ้บบ
บนัทึกการสงัเกตชั้นเรียน 

     

5– 9  
ก.ย. 59 

7. ช่วงปลายภาคให้กลุ่มตวัอยา่ง
ด าเนินการตอบแบบประเมิน
สมรรถนะทางจิตวิทยา 

     

8. สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้าร
สมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเป็น
รายบุคคล (in-depth interview) 

     

ปฏิทนิการดูแลให้ค าปรึกษาการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครูเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาของผู้บริหารสถานศึกษา  

อาจารย์นิเทศก์ครูพีเ่ลีย้ง เพ่ือนนักศึกษาครู(Peer Coaching) 
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ตารางสังเกตการสอนร่วมกนั โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 

 

หมายเหตุ : ผูส้ังเกต (1) – (3) เขา้ร่วมสังเกตการสอนอยา่งสม ่าเสมอ, ผูส้ังเกต (4) เขา้ร่วม 

     สังเกตการสอนเป็นบางคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม ผูส้อน ผูส้ังเกต (1) ผูส้ังเกต (2) ผูส้ังเกต (3) ผูส้ังเกต (4) 

ป.3 นกัศึกษาครู 
ครูพี่เล้ียง 
(Mentor) 

เพื่อนนกัศึกษาครู 
(Peer Coaching) 

อาจารยนิ์เทศก์
(Coach) 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(ร.ร. ไทยรัฐวทิยา 88) 

ป.4 นกัศึกษาครู 
ครูพี่เล้ียง 
(Mentor) 

เพื่อนนกัศึกษาครู 
(Peer Coaching) 

อาจารยนิ์เทศก์
(Coach) 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(ร.ร. ไทยรัฐวทิยา 88) 
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ตารางสังเกตการสอนร่วมกนั โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที ่201 

 

หมายเหตุ : ผูส้ังเกต (1) – (3) เขา้ร่วมสังเกตการสอนอยา่งสม ่าเสมอ, ผูส้ังเกต (4) เขา้ร่วม 

     สังเกตการสอนเป็นบางคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม ผูส้อน ผูส้ังเกต (1) ผูส้ังเกต (2) ผูส้ังเกต (3) ผูส้ังเกต (4) 
ป.1 นกัศึกษาครู ครูพี่เล้ียง 

(Mentor) 
เพื่อนนกัศึกษาครู 
(Peer Coaching) 

อาจารยนิ์เทศก์
(Coach) 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(ร.ร. บา้นคลองนา
มิตรภาพท่ี 201) 

ป.4 นกัศึกษาครู ครูพี่เล้ียง 
(Mentor) 

เพื่อนนกัศึกษาครู 
(Peer Coaching) 

อาจารยนิ์เทศก์
(Coach) 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(ร.ร. บา้นคลองนา
มิตรภาพท่ี 201) 
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ตารางสังเกตการสอนร่วมกนั โรงเรียนวดัสมหวงั 

 

หมายเหตุ : ผูส้ังเกต (1) – (3) เขา้ร่วมสังเกตการสอนอยา่งสม ่าเสมอ, ผูส้ังเกต (4) เขา้ร่วม 

     สังเกตการสอนเป็นบางคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม ผูส้อน ผูส้ังเกต (1) ผูส้ังเกต (2) ผูส้ังเกต (3) ผูส้ังเกต (4) 
ป.1/2 นกัศึกษาครู ครูพี่เล้ียง 

(Mentor) 
เพื่อนนกัศึกษาครู 
(Peer Coaching) 

อาจารยนิ์เทศก์
(Coach) 

ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

(ร.ร. วดัสมหวงั) 
ป.4/2 นกัศึกษาครู ครูพี่เล้ียง 

(Mentor) 
เพื่อนนกัศึกษาครู 
(Peer Coaching) 

อาจารยนิ์เทศก์ 
(Coach) 

ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

(ร.ร. วดัสมหวงั) 
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ตารางสังเกตการสอนร่วมกนั โรงเรียนวดักาญจนาราม 

 

หมายเหตุ : ผูส้ังเกต (1) – (3) เขา้ร่วมสังเกตการสอนอยา่งสม ่าเสมอ, ผูส้ังเกต (4) เขา้ร่วม 

      สังเกตการสอนเป็นบางคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม ผูส้อน ผูส้ังเกต (1) ผูส้ังเกต (2) ผูส้ังเกต (3) ผูส้ังเกต (4) 
ป.2/3 นกัศึกษาครู ครูพี่เล้ียง 

(Mentor) 
เพื่อนนกัศึกษาครู 
(Peer Coaching) 

อาจารยนิ์เทศก์ 
(Coach) 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(ร.ร. วดักาญจนาราม) 

ป.5/2 นกัศึกษาครู ครูพี่เล้ียง 
(Mentor) 

เพื่อนนกัศึกษาครู 
(Peer Coaching) 

อาจารยนิ์เทศก์ 
(Coach) 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(ร.ร. วดักาญจนาราม) 



 

 

 
 

 

แบบบันทกึตรวจสอบเอกสารของนักศึกษาครูในการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 

 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ช่ือนกัศึกษาครู……………………………………………………………………..สาขาวชิา……………….…………………. 

โรงเรียน………………………………………………………………… 
 

คร้ังท่ี วนั/เดือน/ปี 
แผนการจดั                
การเรียนรู้ 

โครงการพฒันา
ตนเอง 

งานวจิยัในชั้น
เรียน 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ลงช่ือนกัศึกษา

ครู 
ลงช่ือ
ผูต้รวจ 

1        

2        

3        

4        

5        

หมายเหตุ: ครูพี่เล้ียงหรืออาจารยนิ์เทศกใ์ส่เคร่ืองหมาย  ในช่องทั้ง 3 ช่องท่ีนกัศึกษาส่งงานตรวจก่อนท าการติดตามช่วยเหลือแต่ละคร้ัง 
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แบบบันทกึตรวจสอบเอกสารของนักศึกษาครูในการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 

 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 

ช่ือนกัศึกษาครู………………………………………………………………………..สาขาวชิา…….……………………………. 

โรงเรียน………………………………………………………………… 
 

คร้ังท่ี วนั/เดือน/ปี 
แผนการจดั                  
การเรียนรู้ 

โครงการพฒันา
ตนเอง 

งานวจิยัในชั้น
เรียน 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ลงช่ือนกัศึกษา

ครู 
ลงช่ือผูต้รวจ 

6        

7        

8        

9        

10        

หมายเหตุ: ครูพี่เล้ียงหรืออาจารยนิ์เทศกใ์ส่เคร่ืองหมาย  ในช่องทั้ง 3 ช่องท่ีนกัศึกษาส่งงานตรวจก่อนท าการติดตามช่วยเหลือแต่ละคร้ัง 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่งตรงของรูปแบบคู่มือการใช้การพฒันากระบวนทัศน์

ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (PLEASE MODEL) 
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ตารางแสดงความสอดคล้องสมรรถนะทางจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ

เรียนรู้วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ข้อที่ ค าถาม 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

ด้านที ่1 ด้านความเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน  

1 ก ำหนดผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเนน้กำร

วเิครำะห์ สังเครำะห์ ประยกุต ์ริเร่ิม

เหมำะสมกบัสำระกำรเรียนรู้ควำมแตกต่ำง

และธรรมชำติของผูเ้รียนเป็นรำยบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

2 ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้อยำ่ง

หลำกหลำยเหมำะสมสอดคลอ้งกบัวยั และ

ควำมตอ้งกำรของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

3 เปิดโอกำสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกำร

ออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจดักิจกรรมและกำร

ประเมินกำรเรียนรู้ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 เหมำะสม 

4 จดัท ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้อยำ่งเป็นระบบ 

โดยบรูณำกำรอยำ่งสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

5 มีกำรน ำผลกำรออกแบบกำรเรียนรู้ไปใชใ้น

กำรจดักำรเรียนรู้ และปรับใชต้ำม

สถำนกำรณ์อยำ่งเหมำะสมและเกิดผลกบั

ผูเ้รียนตำมท่ีคำดหวงั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

6 ประเมินผลกำรออกแบบกำรเรียนรู้เพื่อ

น ำไปใชป้รับปรุง/พฒันำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 
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ข้อที่ ค าถาม 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ IOC 
แปลผล 

 
1 2 3 4 5 

ด้านที ่2 ด้านความสามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพฒันาได้ตามศักยภาพของตน 

7 จดัท ำฐำนขอ้มูลเพื่อออกแบบกำรเรียนรู้

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 เหมำะสม 

8 ใชรู้ปแบบ/เทคนิควธีิกำรสอนอยำ่ง

หลำกหลำยเพื่อใหผู้เ้รียนพฒันำตำม

ศกัยภำพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

9 จดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีปลูกฝัง/ส่งเสริม

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละ

สมรรถนะของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

10 ใชห้ลกัจิตวทิยำกำรเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิด

กำรเรียนรู้อยำ่งมีควำมสุข และพฒันำ

อยำ่งเตม็ศกัยภำพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

11 พฒันำเครือข่ำยกำรเรียนรู้ระหวำ่ง

โรงเรียนกบัผูป้กครองและชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

12 ใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยใีนกำร

จดักำรเรียนรู้อยำ่งหลำกหลำย เหมำะสม

กบัเน้ือหำและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

13 วดัและประเมินผลผูเ้รียนตำมสภำพจริง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

14 น ำผลกำรเรียนรู้มำใชใ้นกำรพฒันำกำร

จดักำรเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 
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ข้อที่ ค าถาม 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ IOC 

แปลผล 

 

 1 2 3 4 5 

ด้านที ่3 ด้านสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวติทีด่ีขึน้ 

15 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูเ้รียนใน

กำรจดักำรเรียนรู้ในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

16 จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดย

ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกิจกรรม 

+1 0 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

17 จดัท ำโครงกำร/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

18 จดักิจกรรมเพื่อพฒันำผูเ้รียนดำ้นกำรดูแล

ตนเอง มีทกัษะในกำรเรียนรู้            กำร

ท ำงำน กำรอยูร่่วมกนัในสังคมอยำ่งมี

ควำมสุขและรู้เท่ำทนั                      กำร

เปล่ียนแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

19 สอดแทรกควำมเป็นประชำธิปไตย ควำม

ภูมิใจในควำมเป็นไทยใหแ้ก่ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

20 จดัท ำโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็น

ประชำธิปไตยควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

21 ใหผู้เ้รียน คณะครูผูส้อน และผูป้กครองมี

ส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือนกัเรียนรำยบุคคล 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 เหมำะสม 
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ข้อที่ ค าถาม 

ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

22 น ำขอ้มูลนกัเรียนไปใชช่้วยเหลือ/พฒันำ

ผูเ้รียนทั้งดำ้นกำรเรียนรู้และปรับพฤติกรรม

เป็นรำยบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

23 จดักิจกรรมเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหำ และ

ส่งเสริมพฒันำผูเ้รียนให้แก่นกัเรียนอยำ่ง

ทัว่ถึง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

24 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนอยำ่งเหมำะสม

กบัค่ำนิยมท่ีดีงำม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

25 ดูแล แนะแนว ช่วยเหลือ ผูเ้รียนทุกคนอยำ่ง

ทัว่ถึง ทนักำรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

ด้านที ่4 ด้านความสามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

26 จดัสภำพแวดลอ้มภำยในหอ้งเรียน และ

ภำยนอกหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

27 ส่งเสริมกำรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวำ่งครูกบั

ผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

28 ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกฎ กติกำ 

ขอ้ตกลงในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

29 แกปั้ญหำ/พฒันำนกัเรียนดำ้นระเบียบวนิยัใน

กำรสร้ำงวนิยัเชิงบวกในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

30 ประเมินกำรก ำกบัดูแลชั้นเรียน และน ำผล

กำรประเมินไปใชใ้นกำรปรับปรุงและพฒันำ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมำะสม 

เฉลีย่ 0.97 เหมำะสม 



345 
 

ตารางแสดงความสอดคล้องความคิดเห็นของครูผู้สอนและนักศึกษาครูทีม่ีต่อการพฒันากระบวน

ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 

ข้อที่ ค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในกำรพฒันำ

กระบวนทศัน์ชุมชนกำรเรียนรู้

วชิำชีพครู (Professional learning 

community) เพื่อเสริมสร้ำง

สมรรถนะภำพทำงจิตวทิยำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

2 มีควำมสำมำรถในกำรจดักำรเรียน

กำรสอน ท่ีมีต่อกำรพฒันำกระบวน

ทศัน์ชุมชนกำรเรียนรู้วชิำชีพครู เพื่อ

เสริมสร้ำงสมรรถนะทำงจิตวิทยำ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 เหมำะสม 

3 เกิดสมรรถนะทำงจิตวทิยำ ท่ีมีต่อกำร

พฒันำกระบวนทศัน์ชุมชนกำรเรียนรู้

วชิำชีพครู  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

4 ไดรั้บขอ้เสนอแนะและแนว

ทำงแกไ้ขดำ้นกำรจดักำรเรียนกำร

สอนจำกผูร่้วมพฒันำวชิำชีพครู ท่ีมี

ต่อกำรพฒันำกระบวนทศัน์ชุมชน

กำรเรียนรู้วชิำชีพครู เพื่อเสริมสร้ำง

สมรรถนะทำงจิตวทิยำ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมำะสม 
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ข้อที่ ค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

5 นกัศึกษำไดด้ ำเนินกำรปฏิบติัตำม

แผนกำร/ปฏิทินกำรกำรพฒันำ

กระบวนทศัน์ชุมชนกำรเรียนรู้

วชิำชีพครู เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะ

ทำงจิตวทิยำไดร้ะบุไว ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

6 กำรพฒันำกระบวนทศัน์ชุมชนกำร

เรียนรู้วชิำชีพครู เพื่อเสริมสร้ำง

สมรรถนะทำงจิตวทิยำ ช่วยให้

นกัศึกษำครูไดพ้ฒันำคุณลกัษณะ

ควำมเป็นครู เจตคติท่ีดีต่อวชิำชีพและ

สมรรถนะทำงจิตวทิยำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

7 กำรพฒันำกระบวนทศัน์ชุมชนกำร

เรียนรู้วชิำชีพครู เพื่อเสริมสร้ำง

สมรรถนะทำงจิตวทิยำท ำใหน้กัศึกษำ

ครูรู้สึกวำ่ไม่ไดเ้ผชิญปัญหำขณะฝึก

ประสบกำรณ์วชิำชีพเพียงล ำพงั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

8 ควำมเหมำะสมในกำรน ำแนวคิดมำ

ใชใ้นกำรพฒันำกระบวนทศัน์ชุมชน

กำรเรียนรู้วชิำชีพครู เพื่อเสริมสร้ำง

สมรรถนะทำงจิตวทิยำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 
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ข้อที่ ค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

9 กำรพฒันำวชิำชีพครูตำมขั้นตอน

สำมำรถใหค้รูบรรลุตำมวตัถุประสงค์

และสะทอ้นถึงผูเ้รียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 เหมำะสม 

10 กระบวนกำรพฒันำวชิำชีพมีควำม

เหมำะสม สำมำรถท ำใหก้ำรเรียน

เรียนกำรสอนบรรลุผลตำม

วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

11 ระบบสนบัสนุนกำรพฒันำวิชำชีพครู

มีควำมเป็นไปได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

12 มีควำมมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนมี

ควำมส ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรพฒันำ

วชิำชีพครูและสะทอ้นถึงผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

13 กำรวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั

จุดมุ่งหมำยของกำรพฒันำกระบวน

ทศัน์ชุมชนกำรเรียนรู้วชิำชีพครู เพื่อ

เสริมสร้ำงสมรรถนะทำงจิตวิทยำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

14 ท่ำนคิดวำ่กำรพฒันำกระบวนทศัน์

ชุมชนกำรเรียนรู้วชิำชีพครู เพื่อ

เสริมสร้ำงสมรรถนะทำงจิตวิทยำมี

ควำมคุม้ค่ำในระดบัใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 
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ข้อ

ที่ 
ค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

15 ภำพรวมหลงัจำกในกำรพฒันำ

กระบวนทศัน์ชุมชนกำรเรียนรู้วชิำชีพ

ครู เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะทำง

จิตวทิยำ มีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลต่อกำรพฒันำวชิำชีพครู

ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยำ่งดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม 

เฉลีย่ 0.96 เหมำะสม 
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แผนภาพ  print out ประเมินความคิดเห็นของครูพีเ่ลีย้งเกี่ยวกบัการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชน

การเรียนรู้วชิาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
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แผนภาพ print out ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาครูเกีย่วกบัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน

การเรียนรู้วชิาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
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แผนภาพ print out  การประเมินสมรรถนะด้านจิตวทิยาของนักศึกษาครูโดยอาจารย์นิเทศก์ 
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แผนภาพ print out  การประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยาของครูพีเ่ลีย้งทีม่ีต่อนักศึกษาครู 
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แผนภาพ print out  การประเมินสมรรถนะด้านจิตวทิยาของนักศึกษาครูโดยนักศึกษาครู 
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ภาคผนวก ง  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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แบบประเมนิ 

งานวจิัย เร่ือง การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู                                             

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (PLEASE MODEL) 

  

แบ่งการประเมินผลออกเป็น  9  ส่วน  คือ  

ส่วนท่ี 1 แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได้ท่ีมีต่อการพฒันา

กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ส่วนท่ี 2 แบบบนัทึกประเด็นสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์

ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ส่วนท่ี 3 แบบบนัทึกประเด็นสัมภาษณ์ครูผูส้อนท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ

เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ส่วนท่ี 4 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาครู ด้านความรู้ ความเขา้ใจท่ีมีต่อการพฒันา

กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ส่วนท่ี 5 แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการตอบสนอง

ของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

ทางจิตวทิยา 

ส่วนท่ี 6 แบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีต่อการพฒันากระบวน

ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ส่วนท่ี 7 แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน แบบย่อความหรือพรรณนาความ 

(Journal Writing) ท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางจิตวทิยา 

ส่วนท่ี 8 แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ

เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ส่วนท่ี 9 แบบประเมินความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง และ นักศึกษาครูท่ีมีต่อการพฒันา

กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
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ส่วนที ่1 แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎ ีความเป็นไปได้ 
ทีม่ีต่อการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา

ส าหรับผู้เช่ียวชาญตรวจสอบกระบวนทัศน์ 
........................................................................ 

วตัถุประสงค์  
 

1. เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

2. เพื่อพฒันาเคร่ืองมือประกอบการใชก้ารพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 
ค าช้ีแจง 
 

1. เคร่ืองมือฉบบัน้ีสร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ       
ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นได ้และความสอดคลอ้งของร่างการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา   

2. การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา หมายถึง 
กระบวนการท่ีน ามาใช้การพฒันาสมรรถนะทางจิตวิทยา เพื่อพฒันาให้ผูนิ้เทศและครู มีความรู้ 
ความเขา้ใจ ดงัน้ี   
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ทุกขั้นตอนจะมีการก ากบั ติดตาม (Coaching) และการดูแลใหค้  าปรึกษาแนะน า
(Mentoring) อยา่งต่อเน่ืองโดยผูว้จิยัวชิาชีพครู ดงัน้ี 

 
 
 

ขั้นท่ี 1 Action plan : P เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอ้มูลพื้นฐาน สมรรถนะจิตวิทยาท่ี
เกิดข้ึน ในชั้นเรียน และร่วมกนัวางแผนพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูพี่เล้ียง นกัศึกษาครู  ผูว้ิจยั 
ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะตามการพฒันาวิชาชีพครู (การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา) 

ขั้นท่ี 2 Leading instruction : L เป็นการเตรียมความพร้อมของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งใน       
การพฒันาการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยา 

ขั้นท่ี 3 Empowerment : E  การกระตุน้การมีส่วนร่วม และความรับผดิชอบ 
ขั้นท่ี 4 Assessment : A ตรวจสอบทบทวนร่วมกบัเกณฑ์ประเมิน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน 
ขั้นท่ี 5 Standard : S ร่วมตรวจสอบตามมาตรฐานวชิาชีพและมาตรฐานการเรียนรู้หลกัสูตร 
ขั้นท่ี 6Evaluation : E ตดัสินและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  

 

ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุน ให้ก าลังใจครูและส่งเสริมให้มีกิจกรรม

การเรียนรู้วิชาชีพส าหรับครูอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้รับการพัฒนาวิชาชีพครูสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีใจรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู เป็นผู้อ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

3. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ/ชี้แนะของการพัฒนาวิชาชีพครู โดยวิธีการต่างๆ มีความเชี่ยวชาญ

ในทักษะวิชาชีพครู ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ (Coaching) และการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า

(Mentoring) 

1.  
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3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือฉบบัน้ี จะน าไปใชใ้นการปรับปรุงการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
ไม่มีผลใด ๆ ต่อตวัท่าน 

4. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะมีประโยชน์อยา่งยิง่ จึงขอความกรุณา 
แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นให้ครบทุกขอ้ตามความเป็นจริง ๆ 

5. เคร่ืองมือฉบบัน้ี มี 3 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้ช่ียวชาญ 
ตอนท่ี 2 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี   และความเป็นไปได ้
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ   

        
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้เช่ียวชาญ 
1.1  ช่ือ-สกุล........................................................................................................................................ 
      เบอร์โทรศพัท ์(มือถือ)........................................................   E-mail ........................................ 
1.2  ต  าแหน่ง  ............................................................... สังกดัสาขาวชิา.............................................. 
1.3  สถานท่ีท างาน ............................................................................................................................. 
1.4  ประสบการณ์ความเช่ียวชาญในการท างาน 1) ต ่ากวา่   15 ปี  2)16 – 20 ปี  
   3) 21 ปีข้ึนไป 
1.5   วฒิุการศึกษา 1) ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา.......................... สาขา .................................ปี……...  

2) ปริญญาโท วฒิุการศึกษา.......................... สาขา ................................. ปี  
   3) ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา......................... สาขา ................................. ปี…….. 
   4) อ่ืนๆระบุ ......................................................................................................... 



 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่21 การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา “PLEASE MODEL” 

 

 

การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูจะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามศักยภาพผู้เรียน 

ข้ันท่ี 1 : P      
Planning 

ข้ันท่ี 2 : L          
Leading 

Instruction 

ข้ันท่ี 3 : E  
Empowerment 

ข้ันท่ี 4 : A  
Assessment 

ข้ันท่ี 5 : S  
Standard 

ข้ันท่ี 6 : E 
Evaluation 

 
ระบบสนับสนุนการพฒันาวชิาชีพครู 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาปรับบทบาทเป็นผูส้นบัสนุน ใหก้  าลงัใจครูและส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ชุมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพส าหรับครูอยา่งต่อเน่ือง 

2. ผูรั้บการพฒันาวิชาชีพครูสามารถพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง มีใจรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู เป็นผูอ้  านวยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

3. ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีนิเทศ/ช้ีแนะของการพฒันาวิชาชีพครู โดยวิธีการต่างๆ มีความเช่ียวชาญใน
ทกัษะวิชาชีพครู ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือ (Coaching) และการดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า
(Mentoring) 

 

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อสร้างการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 

2. เพ่ือมุ่งพฒันาแผนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทาง
จิตวิทยาส าหรับครูสู่ศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงัน้ี 

2.1 ความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 
2.2 ความสามารถช่วยเหลือให้เรียนรู้ และ

พฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน 
2.3 ความสามารถให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ 

    ผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2.4 ความสามารถส่งเสริมความถนดัและ 

     ความสนใจของผูเ้รียน 
 

การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครูจะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะ          ทาง

จิตวทิยาได้อย่างมปีระสิทธิภาพและตรงตามศักยภาพผู้เรียน 

 

 

 

หลักการ 

 

359 
 



360 

 

ตอนที ่2  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎ ี และความเป็นไปได้ 
ค าช้ีแจง โดยท าเคร่ืองหมาย    แสดงระดบัคะแนนท่ีมีต่อกระบวนทศัน์การพฒันาชุมชน\  

 การเรียนรู้วชิาชีพส าหรับครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 ระดบัคุณภาพ 5 หมายถึง ครบถว้น ถูกตอ้ง สอดคลอ้ง เหมาะสมดีมาก 
 ระดบัคุณภาพ 5 หมายถึง ครบถว้น  ถูกตอ้ง  สอดคลอ้งเหมาะสมดี 
 ระดบัคุณภาพ 3 หมายถึง ครบถว้น  ถูกตอ้ง  สอดคลอ้ง  เหมาะสมปานกลาง 
 ระดบัคุณภาพ 2 หมายถึง มีครบทุกรายการ แต่มีบางรายการควรปรับปรุงแกไ้ข 
 ระดบัคุณภาพ 1 หมายถึง ไม่มี มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคลอ้ง ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

หรือเพิ่มเติม 
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ  

ปรับปรุง/แก้ไข 5 4 3 2 1 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของ             
การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน การเรียนรู้
วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ               
ทางจิตวทิยา 

      

    1.1  ระบุความเป็นมาและความส าคญั
ของการพฒันากระบวนทศัน์ชดัเจน 

      

    1.2  การใชภ้าษาและการเรียบเรียงความ
เป็นมาและความส าคญัของกระบวนทศัน์ 
มีความต่อเน่ืองและเหมาะสมท าใหเ้ห็น
ภาพรวม และจุดเนน้ของการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชน  การเรียนรู้วชิาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

      

2.  แนวคิดพืน้ฐานในการพฒันากระบวน
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
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รายการ 
ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ  

ปรับปรุง/แก้ไข 5 4 3 2 1 
     2.1  ความชดัเจนในการบรรยายแนวคิด
ท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 

      

     2.2  ความเหมาะสมในการน าแนวคิดมา
ใชใ้นการพฒันาการพฒันากระบวนทศัน์
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา  

      

     2.3  การใชภ้าษาในการอธิบายเก่ียวกบั
แนวคิดต่าง ๆ   

      

3.  การก าหนดองค์ประกอบของ             
การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยา (ภาพรวม) 

      

     3.1  การก าหนดองคป์ระกอบของการ
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชน การเรียนรู้
วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยา มีความสมบูรณ์ครอบคลุมความ
ตอ้งการจ าเป็นต่อสมรรถนะทางจิตวทิยา 

      

     3.2  แต่ละองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์ 
สอดคลอ้งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั   

      

     3.3  การเรียบเรียงล าดบัองคป์ระกอบใน
กระบวนทศัน์มีความเหมาะสมเขา้ใจไดง่้าย 

      

4. องค์ประกอบของการพฒันา 
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา (แต่
ละองค์ประกอบ) 
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รายการ 
ระดบัคุณภาพ ข้อเสนอแนะ  

ปรับปรุง/แก้ไข 5 4 3 2  1 

4.1 หลกัการ 
        1) ความชดัเจนของกระบวนทศัน์ 

      

        2) ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดพ้ืนฐานท่ี
น ามาใชพ้ฒันากระบวนทศัน์ 

      

        3) สามารถใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดสาระ
และวิธีการ 

      

        4) แสดงใหเ้ห็นถึงจุดเนน้ใน การพฒันา
วิชาชีพครู 

      

        5) การใชภ้าษาและการเรียงล าดบัของหลกัการ       

    4.2 วตัถุประสงค์ 
        1) ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บั
หลกัการ 

      

        2) วตัถุประสงคมี์ความชดัเจนสามารถแสดง
ถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงัจะใหเ้กิดข้ึนในตวัครูและนกัเรียน 

      

        3) วตัถุประสงคมี์ความเป็นไปได ้       
        4) ส่ิงท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนกบัครู มีความส าคญั
และความจ าเป็นต่อการพฒันาผูเ้รียน 

      

         5) การใชภ้าษาและการเรียบเรียงถอ้ยค ามี
ความเหมาะสม  สละสลวยเขา้ใจง่าย 

      

4.3 การพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจติวทิยา 
         1) มีขั้นตอนการสอนครบถว้นเหมาะสม  
และสอดคลอ้งต่อเน่ือง 

      

         2) การพฒันาวิชาชีพครูตามขั้นตอนสามารถ
ใหค้รูบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละสะทอ้นถึงผูเ้รียน 
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รายการ 
ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ  

ปรับปรุง/แก้ไข 5 4 3 2 1 
         3) กระบวนการพฒันาวิชาชีพครู มีความ
เหมาะสม สามารถท าใหก้ารเรียนการสอน
บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ 

     
 

         4) การใชภ้าษาสละสลวยเขา้ใจง่าย           
    4.4 ระบบสนับสนุนการพฒันาวชิาชีพครู 
          1)  มีความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัการ
กบัวตัถุประสงค ์

      

          2)  มีความชดัเจนสามารถแสดงถึงส่ิงท่ี
มุ่งหวงัจะใหเ้กิดข้ึนในตวัครูท่ีสะทอ้นถึง
ผูเ้รียน 

      

          3)  ระบบสนบัสนุนการพฒันาวิชาชีพ
ครูมีความเป็นไปได ้

      

          4)  มีความมุ่งหวงัให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนมี
ความส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาวิชาชีพครู
และสะทอ้นถึงผูเ้รียน 

      

          5)  การใชภ้าษาและการเรียบเรียงถอ้ยค า
มีความเหมาะสม สละสลวยเขา้ใจง่าย 

      

    4.5  การวดัและประเมินผล  
          1)  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายของกระบวนทศัน์การพฒันา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วชิาชีพส าหรับครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 

      

           2)  การวดัและประเมินผล มีความ
เหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการ
ประเมิน   

      

           3)  หลกัเกณฑแ์ละแนวทางท่ีเสนอ มี
ความชดัเจนสามารถน าไปปฏิบติัได ้
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่2 แบบบันทกึประเด็นสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา                                                   

ทีม่ีต่อการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

....................................................................... 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้บริหารสถานศึกษา                                                    
 

1.1 ช่ือ-สกุล .................................................................................. ต าแหน่ง ....................................       
เบอร์โทรศพัท ์(มือถือ) ..................................................... E-mail .............................................. 

1.2  สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา1) สพป ..................................... เขต ............................................. 
    2) สพม ..................................... เขต ............................................. 
1.3  วทิยฐานะ  1) ช านาญการ 2) ช านาญการพิเศษ 3) เช่ียวชาญ 

 4) อ่ืนๆ โปรดระบุ……..……. 
1.4  ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา 1) ต ่ากวา่ 15 ปี  2) 16 - 20 ปี  
 3) มากกวา่ 20 ปี  
1.6 วฒิุการศึกษาสูงสุด 1)  ปริญญาตรี   สาขา ...........................................................................  

 2) ปริญญาโท    สาขา ........................................................................... 
  3)  ปริญญาเอก  สาขา .......................................................................... 
4) อ่ืน ๆ ระบุ ......................................................................................... 

สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี ...................................................... เวลา ................... สถานท่ี .............................. 
 

ตอนที ่2ประเด็นสัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม 
 

1. โรงเรียนของท่านมีการก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ หรือแผนงานใดบา้ง ท่ีส่งเสริมใหค้รูจดั 
การเรียนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวทิยาส าหรับครู 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

2. ผลจากการด าเนินการใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับครู เกิด
ผลประโยชน์กบันกัเรียนอยา่งไร และเกิดประโยชน์กบัครูผูส้อนอยา่งไรบา้งครูมีการน าไป
พฒันาเป็นผลงานทางวชิาการหรืองานวจิยับา้งหรือไม่ 
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.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

3. ท่านคิดวา่โรงเรียนของท่านควรมีวธีิการใดบา้งในการขบัเคล่ือนใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้สมรรถนะทางจิตวทิยาส าหรับครู 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

4. หากมีการฝึกอบรมหรือพฒันาครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ ท่านคิดวา่ควรใหท้างโรงเรียนได ้
สนบัสนุนการฝึกอบรมหรือพฒันาครูในเร่ืองใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ส่วนที ่3แบบบันทกึประเด็นสัมภาษณ์ครูผู้สอน 
ทีม่ีต่อการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา

....................................................................... 
ตอนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของครูผู้สอน 
 

1.1  ช่ือ-สกุล .................................................................................. ต าแหน่ง .....................................       
      เบอร์โทรศพัท ์(มือถือ)........................................................ E-mail .............................................. 
1.2  สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา1) สพป ..................................... เขต .............................................  
    2) สพม. .................................... เขต.............................................. 
1.3  วทิยฐานะ  1) ช านาญการ 2) ช านาญการพิเศษ 3)  เช่ียวชาญ 

 4) อ่ืนๆ โปรดระบุ ……..……. 
1.4  ประสบการณ์การสอน 1)  ต ่ากวา่ 2 ปี  2) 2-5 ปี 3)  มากกวา่ 5 ปี  
1.6 วฒิุการศึกษาสูงสุด 1)  ปริญญาตรี สาขา ........................................................................... 

 2) ปริญญาโท สาขา ............................................................................. 
 3) ปริญญาเอก สาขา ........................................................................... 
4) อ่ืน ๆ ระบุ ..................................................................................... 
 

ตอนที ่2ประเด็นสัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม 
 

1. ท่านคิดวา่การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะทางจิตวทิยาส าหรับครู มีส่วนส าคญัต่อการ

พฒันาวชิาชีพครูของท่านอยา่งไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
2. ผลจากการด าเนินการให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาส าหรับครู เกิด

ผลประโยชน์กบันักเรียนอย่างไร และเกิดประโยชน์กบัครูผูส้อนอย่างไรบา้งครูมีการน าไป

พฒันาเป็นผลงานทางวชิาการหรืองานวจิยับา้งหรือไม่ 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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3. ทางโรงเรียนของท่านมีวิธีการขับเคล่ือนให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะทาง

จิตวทิยาส าหรับครูอยา่งไร  

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
4. ท่านคิดว่า การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง

จิตวทิยา มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
5. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่4 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาครู ด้านความรู้ ความเข้าใจครูผู้สอนทีม่ีต่อการ

พฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 

การพจิารณาความสอดคล้องของข้อสอบจ านวน 70 ข้อ 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
จิตวทิยาส าหรับครู 1. จิตวทิยาพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พฒันาการมนุษย ์
2. จิตวทิยา
การศึกษา                       
3. จิตวทิยาการแนะแนวและให้
ค  าปรึกษา                             

1. ความเขา้ใจธรรมชาติของ
ผูเ้รียน 
2. ความสามารถช่วยเหลือให้
เรียนรู้และพฒันาไดต้าม
ศกัยภาพของตน 

3.ความสามารถใหค้ าแนะน า
ช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึน 
4. ความสามารถส่งเสริม
ความถนดัและความสนใจ
ของผูเ้รียน 

 

ตารางวเิคราะห์โครงสร้างแบบทดสอบวดัความรู้ด้านเน้ือหา 
 

มาตรฐานความรู้/ 
สาระความรู้ 

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ความรู้-จ า 
(ข้อ) 

ความเข้าใจ 
(ข้อ) 

น าไปใช้ 
(ข้อ) 

วเิคราะห์ 
(ข้อ) 

ประเมิน
ค่า 
(ข้อ) 

สร้างสรรค์ 
(ข้อ) 

จิตวทิยาส าหรับครู 
   1. จิตวทิยาพื้นฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการ
มนุษย ์
   2. จิตวทิยาการศึกษา                       
   3. จิตวทิยาการแนะแนว
และใหค้ าปรึกษา                             

 
4 
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2 

 
9 
 

 
4 
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การพจิารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบจ านวน 70 ข้อ 

มาตรฐานสาระความรู้ 
(สมรรถนะจิตวทิยาส าหรับ

ครู) 
ข้อสอบ 

ระดับ                 
การพจิารณา 

+1 0 -1 
1. จิตวทิยาพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพฒันาการมนุษย ์

    1. ศาสตร์ใดท่ีมีความจ าเป็นต่อการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษยม์ากท่ีสุด 
   ก. เศรษฐศาสตร์ 
   ข. จิตวทิยา 
   ค. อกัษรศาสตร์ 
   ง. สังคมศาสตร์ 
   จ. การเมือง 

   

2. ขอ้ใดต่อไปน้ีถือเป็นพฤติกรรมภายใน
ของนกัเรียน 
   ก. การแสดงท่าทางต่างๆ 
   ข. การใชค้  าพูดและน ้าเสียง 
   ค. การแสดงออกดว้ยสายตา 
   ง. การคิด และการตัดสินใจ 
   จ. การแสดงสีหนา้อารมณ์ 

   

   3. นกัจิตวทิยาท่านใดต่อไปน้ี มีความเช่ือ
ในเร่ืองของ “สัญชาตญาณทางเพศ” 
   ก. Vygotsky 
   ข. Piaget 
ค. Freud 
   ง. Kohlbreg 
   จ. Erikson 
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มาตรฐานสาระ
ความรู้ 

(สมรรถนะจิตวทิยา
ส าหรับครู) 

ข้อสอบ 

ระดับ                   
การพจิารณา 

+1 0 -1 

 

   4. ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหม้นุษยมี์การพฒันาการทาง
สติปัญญาตามแนวคิดวกิอทก้ี คือปัจจยัใด 
   ก. ภาษาและวฒันธรรม 
   ข. สภาพภูมิอากาศ 
   ค. กรรมพนัธ์ุ 
   ง. เช้ือชาติ 
 จ. ช่วงอายุ 

   

   5. เด็กชายสมเกียตริ อาศยัอยูก่บัแม่ เน่ืองจากพ่อแม่
ของเขาแยกทางกนัตั้งแต่เล็ก เขาจึงมีบุคลิกลกัษณะ
คลา้ยกบัผูห้ญิง จากเหตุการณ์ขา้งตน้ แสดงวา่
เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางบุคลิกภาพขั้นตอนใดของ 
Freud มากท่ีสุด 
   ก. Anal Stage 
   ข. Oral Stage 
ค. Genital Stage 
   ง. Latency Stage 
   จ. Phallic Stage 

   

6. การท่ีนกัเรียนบางคน มกัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของ
ตนเองกบัใคร ไม่ค่อยสร้างสัมพนัธ์กบัใครก่อน 
ค่อนขา้งท่ีจะระมดัระวงัในการปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้น 
เก่ียวเน่ืองมาจากพฒันาการในช่วงวยัใด 
ก. Intimacy VS Isolation 
ข. Integrity VS Despair 
   ค. Initiative VS Guilt 
   ง. Trust VS Mistrust 
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มาตรฐานสาระ
ความรู้ 

(สมรรถนะจิตวทิยา
ส าหรับครู) 

ข้อสอบ 

ระดับ                   
การพจิารณา 

+1 0 -1 

    จ. Industry VS Inferiority    
   7. หากนกัศึกษาตอ้งการฝึกใหน้กัเรียนของตนเอง
ในช่วงวยัอนุบาลมีพฒันาการทางบุคลิกภาพในชั้น
ของ Initiative VS Guilt ควรท าอยา่งไร 
   ก. ให้อสิระในการท ากจิกรรมต่างๆกบัเด็กหลกีเลีย่ง
การดุด่า และปล่อยให้เด็กเรียนรู้กลไกของสังคมด้วย
ตนเอง 
   ข. จดักิจกรรมท่ีใหเ้ด็กไดห้วนร าลึกถึงเร่ืองราวใน
อดีต เพื่อสะทอ้นคุณค่าของตวัเด็กเอง 
   ค. พยายามตอบสนองความตอ้งการของเด็กอยา่ง
รวดเร็ว เด็กจะไดมี้ความเช่ือและไวใ้จ 
   ง. ใหโ้อกาสเด็กไดใ้กลชิ้ดกบับุคคลรอบๆขา้ง
โดยเฉพาะเด็กในเพศตรงขา้มกนั 
   จ. ส่งเสริมใหเ้ด็กท ากิจกรรมหลากหลายอยา่ง เพื่อ
คน้หาความเป็นตวัตน 

   

   8. เด็กหญิงลลิตา เรียนอยูป่.5 สามารถท่ีจะวเิคราะห์
เร่ืองราวเก่ียวกบัความเช่ือ เจตคติของผูค้น 
ในสังคมท่ีมีต่อการเมืองไทยไดค้่อนขา้งดีพฒันาการ
ดงักล่าวสอดคลอ้งตามขั้นพฒันาการของเพียเจต์
หรือไม่ และพฒันาการของเด็กหญิงลลิตาอยูใ่นขั้นใด 

   

ก. สอดคลอ้ง/ ขั้น Concrete operation 
   ข. สอดคลอ้ง/ ขั้น Preoperational 
   ค. ไม่สอดคลอ้ง/ ขั้น Formal operation 
   ง. สอดคลอ้ง/ ขั้น Formal operation 
   จ. ไม่สอดคลอ้ง/ ขั้น Sensorimotor 
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มาตรฐานสาระ
ความรู้ 

(สมรรถนะจิตวทิยา
ส าหรับครู) 

ข้อสอบ 

ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 

    9. “ผูเ้รียนในช่วงวยั 12” ปีข้ึนไปสามารถท่ีจะ
วเิคราะห์หรือเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมไดจ้าก
ขอ้ความขา้งตน้หมายความวา่อยา่งไร 
   ก. ผูเ้รียนเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติของคน สัตว ์
และส่ิงของ 
   ข. ผูเ้รียนจะเขา้ใจในเร่ืองท่ีมีช่ือเสียงไดรั้บการ
ยอมรับจากสังคม 
   ค. ผูเ้รียนสามารถคิด และเช่ือมโยงส่ิงท่ีเห็นไดด้ว้ย
ตาเปล่าและสามารถจบัตอ้งได ้เช่น กิริยาต่างๆของ
มนุษย ์เป็นตน้ 
ง.  ผู้เรียนสามารถเข้าใจ คิด วเิคราะห์และเช่ือมโยงส่ิง
ทีส่ามารถจับต้องได้ เช่น ความคิด ความเช่ือ ฯลฯ  
   จ. ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 

   

   10. การมีพฒันาการทางจริยธรรมในชั้น 
Autonomous หมายความวา่อยา่งไร 
   ก. การปฏิบติัตามแนวทางท่ีบรรพบุรุษไดสื้บทอด
กนัมา 
   ข. การตดัสินใจกระท าส่ิงต่างๆดว้ยวจิารณญาณ
ของตนเอง 
   ค. การปฏิบติัตามท่ีร่างกายตอบสนองเป็นไปตาม
ธรรมชาติ ไม่สามารถท่ีจะควบคุมได ้
   ง. การสร้างกรอบความคิด การกระท าดว้ยตนเอง 
ผา่นการอบรมและประสบการณ์ต่างๆ 
   จ. ถูกทั้งข้อ ข และ ง 
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มาตรฐานสาระ
ความรู้ 

(สมรรถนะจิตวทิยา
ส าหรับครู) 

ข้อสอบ 

ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 

      11. นกัจิตวทิยาท่านใดไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัแนวคิด
ของพฤติกรรมนิยม 
   ก. Bandura 
   ข. Pavlov 
   ค. Skinner 
   ง. Watson 
   จ. Thorndike 

   

   12. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบั Classical 
Conditioning Theory 
   ก. การเรียนรู้เกิดจากการเสริมแรง 
ข. การเรียนรู้เกดิจากส่ิงเร้าที่ไม่ต้องวางเง่ือนไข 
(UCS) 
   ค. การเรียนรู้เกิดจากการตอบสนองท่ีไม่ตอ้งวาง
เง่ือนไข (UCR) 
   ง. การเรียนรู้เกิดจากส่ิงเร้าท่ีตอ้งวางเง่ือนไข (CS) 
   จ. การเรียนรู้เกิดจากการตอบสนองท่ีตอ้งการวาง
เง่ือนไข (CR) 

   

   13. ขอ้ใดต่อไปน้ีคือความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ี
ไม่ไดเ้กิดจากพนัธุกรรม 
   ก. เช้ือชาติ 
   ข. ลกัษณะทางเพศ 
   ค. ลกัษณะทางอารมณ์ 
   ง. ระดับสติปัญญา 
   จ. กรุ๊ปเลือด 
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มาตรฐานสาระ
ความรู้ 

(สมรรถนะจิตวทิยา
ส าหรับครู) 

ข้อสอบ 

ระดับ                   
การพจิารณา 

+1 0 -1 

    14.วฎัจกัรของแรงจูงใจประกอบดว้ยส่ิงใดบา้ง 
   ก. แรงขบั การเรียนรู้ พฤติกรรม สัญชาติญาณ 
   ข. ความตอ้งการ แรงขบั วตัถุประสงค ์พฤติกรรม 
   ค. ความตอ้งการ แรงขบั พฤติกรรม เป้าหมาย  
   ง. สัญชาติญาณ แรงขบั พฤติกรรม การเรียนรู้ 
   จ. ความต้องการ แรงขับ พฤติกรรม การเรียนรู้ 

   

   15. แรงจูงใจเกิดจากส่ิงใด 
   ก. การอบรมเล้ียงดู 
   ข. สัญชาติญาณ 
ค. การเรียนรู้ 
   ง. สังคม 
   จ. ความอยาก 

   

   16. การท่ีนกัศึกษาใฝ่ศึกษาหาความรู้จนไดรั้บ
ปริญญาสะทอ้นให้เห็นวา่นกัศึกษามีแรงจูงใจ
ประเภทใด 
   ก. แรงจูงใจใฝ่เกียตริยศ    
ข. แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ 
   ค. แรงจูงใจใฝ่อ านาจ 
ง. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิผล 
   จ. แรงจูงใจใฝ่มนุษยส์ัมพนัธ์ 

   

17. บุคคลใดมีแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์สูงกวา่คนอ่ืนๆ 
   ก. แกว้อยากมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมของคณะ 
   ข. แอนอยากได ้A วชิาจิตวิทยาส าหรับครู 
   ค. หน่อยอยากเป็นประธานชมรมนกัศึกษาอาสา 
   ง. นุชอยากรับต าแหน่งในการประกวดดาวเดือน 

   

 



376 

 

มาตรฐานสาระ
ความรู้ 

(สมรรถนะจิตวทิยา
ส าหรับครู) 

ข้อสอบ 

ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 

 จ. แนนอยากเป็นนกักีฬาทีมชาติจึงไปฝึกวิง่ทุกเยน็    
18. ลดัดาร้องใหเ้สียใจท่ีเพื่อนไม่พูดดว้ย การร้องให้
เกิดจากความตอ้งการในขั้นใดตามทฤษฎีของ 
Maslow 
   ก. ความตอ้งการความส าเร็จ 
   ข. ความตอ้งการเกียตริยศ ช่ือเสียง 
   ค. ความตอ้งการทางสรีระวทิยา 
   ง. ความตอ้งการความปลอดภยั 
จ. ความต้องการการยอมรับ 

   

2. จิตวทิยาการศึกษา                          19. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถึงค าวา่ “จิตวทิยาครู” ได้
ครอบคลุมท่ีสุด 
   ก. การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาการ การเรียนรู้ เพื่อ
ใชใ้นการสอน 
   ข. การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมต่างๆของมนุษย ์ทั้ง
ดา้นภายนอกและภายใน 
   ค. กระบวนการในการเขา้ใจ อธิบายท านายและ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน 
   ง. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนให้เป็น
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
   จ. การศึกษารูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกบันักเรียน 

   

   20. บุคลท่ีมีความส าคญัต่อการใช ้“กระบวนการ
ทางจิตวทิยา” ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด
คือใคร 
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มาตรฐานสาระ
ความรู้ 

(สมรรถนะจิตวทิยา
ส าหรับครู) 

ข้อสอบ 

ระดับ                   
การพจิารณา 

+1 0 -1 

    ก. เพื่อนร่วมงาน 
   ข. ผูอ้  านวยการ 
   ค. นกัการภารโรง 
   ง. นักเรียน 
   จ. แม่บา้น 

   

   21. ส่ิงท่ีนกัศึกษาควรค านึงถึงเป็นล าดบัแรกเม่ือท า
หนา้ท่ีเป็นครูคือส่ิงใด 
   ก. ส ารวจความพร้อมของสถานศึกษา 
   ข. สร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
  ค. ท าความเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   ง. พฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 
   จ. ทบทวนเน้ือหาในบทเรียนอยูเ่สมอ 

   

   22. หากนกัศึกษาตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ
ต่อวชิาท่ีตนสอน นกัศึกษาตอ้งวเิคราะห์ปัจจยัใดท่ีมี
ความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
   ก. เน้ือหาของรายวชิา 
ข. ฐานะทางครอบครัว 
   ค. ส่ือการเรียนการสอน  
   ง. บุกคลิกลกัษณะของครู 
   จ. เทคนิคการจดักิจกรรรมการเรียนรู้ 

   

   23. ครูเกสรตดัสินใจวา่ เด็กชายชนะศกัด์ิลอก
การบา้นจากเพื่อน เน่ืองจากไดค้ะแนนค่อนขา้งเยอะ 
โดยไม่ไดส้อบถามเหตุผลใดๆจากเด็กชายชนะศกัด์ิ
เลย พร้อมทั้งต าหนิเด็กชายชนะศกัด์ิต่อหนา้เพื่อนๆ  
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มาตรฐานสาระ
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 จากเหตุการณ์ขา้งตน้ ครูขาดการใชจิ้ตวทิยาส าหรับ
ครูดา้นใด 
ก. ใชค้วามเคยชินในการตดัสินใจ 
ข. ไม่ค  านึงถึงความรู้สึกของผูเ้รียน 
ค. มองขา้มพฒันาการท่ีเกิดข้ึน 
ง. ถูกทั้งขอ้ ข และ ค 
    จ. ถูกทั้งขอ้ ก ข และ ค 

   

   24. ครูท่านใดต่อไปน้ีมีลกัษณะของการประยกุตใ์ช้
หลกัทางจิตวทิยากบัผูเ้รียนไดเ้หมาะสมท่ีสุด 
ก. ครูกนกกานตล์งโทษผูเ้รียนค่อนขา้งบ่อยเพื่อเป็น
การปรับใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ข. ครูเทิดศกัด์ิมอบหมายให้นกัเรียนไดเ้ลือกท างาน
ตามหวัขอ้ท่ีตนสนใจและถนดั โดยไม่ตอ้งเขา้พบครู
ในคาบเรียน 
ค. ครูอมรรัตน์พยายามน าเน้ือหาทางการเมืองเขา้มา
เช่ือมโยงกบัการเรียนการสอน แมบ้างคร้ังจะยากกวา่
เขา้ใจของผูเ้รียน แต่เป็นการฝึกฝนท่ีดี 
    ง. ครูนงลกัษณ์มีหลากหลายบุคลิกบางคร้ังก็ดุมาก 
และบางคร้ังก็ใจดีมาก เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การ
ปรับตวัต่อลกัษณะต่างๆ 
    จ. ครูชญานิศจัดเตรียมเน้ือหา และส่ือต่างๆ ให้
เหมาะสมกบัช่วงอายุของผู้เรียน พร้อมทั้งมีการ
เสริมแรงผู้เรียนอยู่บ่อยคร้ัง 
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     25. หากนกัศึกษาไดไ้ปฝึกสอนนกัเรียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ไม่ควรจดักิจกรรมในรูปแบบ
ใด 
   ก. ปล่อยใหน้กัเรียนไดท้  ากิจกรรมอยา่งเตม็ท่ี 
กระตุน้ใหใ้ชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
   ข. เน้นการปฏิบัติตามค าส่ังของผู้สอนอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือสร้างกรอบทางความคิดทีเ่ป็นระบบ 
   ค. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดมี้
ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนเพศตรงขา้ม 
   ง. เนน้การจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ โดยใหเ้ล่าถึง
ความส าเร็จในอดีตท่ีตนประทบัใจใหเ้พื่อนๆฟัง 
   จ. มอบหมายใหน้กัเรียนไปคน้หาอาชีพท่ีตนเอง
สนใจและใฝ่ฝันท่ีอยากจะเป็นมาเสนอใหค้รูฟัง 
พร้อมวิเคราะห์วา่เหมาะสมกบัตนเองอยา่งไร 

   

   26. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถึง “Zone of Proximal 
Development” (ZPD) ไดถู้กตอ้ง 
   ก. เป็นพืน้ทีป่ลอดภัยส าหรับผู้เรียน ในการทีจ่ะกล้า
ตอบค าถามต่างๆ 
   ข. เป็นพื้นท่ีส าหรับใหผู้เ้รียนไดส้ร้างเอกลกัษณ์
และวฒันธรรมของตนเอง  
  ค. เป็นพื้นท่ีท่ีผูเ้รียนสามารถแสดงความสามารถได้
อยา่งเตม็ท่ี 
   ง. เป็นพื้นท่ีท่ีผูส้อนจะตอ้งใหก้ารช่วยเหลือเพื่อให้
ผูเ้รียนสมารถพฒันาศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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    จ. เป็นพื้นท่ีท่ีผูส้อนไม่อาจเขา้ใจถึงสภาพทางจิตใจ
ของผูเ้รียนได ้

   

27. ครูท่านใดต่อไปน้ี สามารถใชห้ลกัการ 
“Scaffolding” ไดเ้หมาะสมท่ีสุด 
   ก. ครูแนนใชก้ารสอนซ ้ าเน้ือหาเดิมเพื่อให้นกัเรียน
ท่ีมีความเขา้ใจในเน้ือหาดีอยูแ่ลว้เขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
   ข. ครูจุบ๊น าแบบฝึกหดัท่ีมีความยากนอ้ยลงมาให้
นกัเรียนท่ีไม่เขา้ใจในเน้ือหาฝึกท าก่อนข้ึนบทใหม่ 
   ค. ครูกระต๊ิบ ให้นกัเรียนท่องค าศพัทภ์าษาไทยวนั
ละ 10 ค  า เพื่อพฒันาการอ่านออกเสียงของนกัเรียนท่ี
เรียนรู้ชา้ 
   ง. ครูเสาร์ น านกัเรียนท่ีมีทกัษะการวาดภาพท่ีดีไป
เขา้ร่วมแข่งขนั ในวนัราชภฏัวชิาการท่ีทาง
มหาวทิยาลยัจดัข้ึน 
จ. ครูป้อมมอบหมายให้นักเรียนทีม่ีพืน้ฐานการอ่าน
อยู่ในระดับต ่า อ่านหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ซ่ึงมี
ค าศัพท์ทีค่่อนข้างยากและน่าสนใจ 

   

   28. พฤติกรรมใดตรงกบันิยามของ “การเรียนรู้” 
ก. การอ่านหนังสือเตรียมสอบ 
   ข. การดึงมือมาจบัหูเม่ือโดนของร้อน 
   ค. การเตรียมน ้าด่ืมไวใ้กล้ๆ เม่ือกินอาหารรสเผด็ 
   ง. การกินยาแกป้วด แกไ้ขเ้ม่ือเร่ิมรู้สึกวา่มีไข ้
   จ. การเดินเร็วๆในความมืด 

   

 29. ส านวนใดไม่สะทอ้นถึงการเรียนรู้ 
   ก. ดูชา้งใหดู้หางดูนางใหดู้แม่ 
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    ข. เขา้เมืองตาหลิวตอ้งหลิวตาตาม 
   ค. รักววัใหผ้กูรักลูกใหตี้ 
   ง. พูดไปสองไพเบ้ียน่ิงเสียต าลึงทอง 
   จ. ปลาหมอตายเพราะปาก 

   

ขอ้ 30 – 33 จงวเิคราะห์เหตุการณ์ต่อไปน้ีวา่
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ใดจากขอ้ ก-ฉ 
   ก. Discovery Approach                       
   ข. Social Cognitive Learning Theory     
   ค. Meaningful Verbal learning Theory   
   ง. Operant Conditioning Theory         
   จ. Classical Conditioning Theory 
     ในคาบวชิาสังคมศึกษา ในขณะสอนไป 10 นาที 
ด.ช.    ชายศกัด์ิ เพิ่งเขา้เรียน ครูฤทยัจึงใหย้นืเรียน
เป็นเวลา 10 นาที    (ขอ้ 30) ……จ…… หลงัจากนั้น
ไดใ้หน้กัเรียนในหอ้งดูคลิปวีดิโอ “อาชีพในทอ้งถ่ิน” 
(ขอ้ 31) ……ข……เพื่อเป็นตวัอยา่งในการท า
โครงงาน เม่ือดูคลิปจบครูฤทยัไดใ้หน้กัเรียนท า My 
mapping (ขอ้ 32) ……ก…… ในหวัขอ้อาชีพใน
ทอ้งถ่ินของฉนั และทา้ยคาบครุฤทยัไดใ้หก้ารบา้น
เป็นการท าโครงงาน เพื่อศึกษาอาชีพในทอ้งถ่ิน (ขอ้ 
33) ……ค…… 
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35. การปล่อยก่อนเวลาเป็นการเสริมแรงทางบวก (ก) 
36. การใหย้นืคาบไมบ้รรทดัเป็นการเสริมแรงทางลบ 
(ข)  
37. การหกัคะแนนเม่ือคุยกนัขณะครูสอนเป็นการ
ลงโทษทางบวก (ก) 

   

38. ขอ้ใดต่อไปน้ีคือความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ี
ไม่ไดเ้กิดจากพนัธุกรรม 
   ก. เช้ือชาติ 
   ข. ลกัษณะทางเพศ 
ค. ลกัษณะทางอารมณ์ 
   ง. ระดบัสติปัญญา 
   จ. กรุ๊ปเลือด 

   

39. เหตุใด “ความแตกต่างระหวา่งบุคคล” จึงเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อการจดักระบวนเรียนรู้ 
ก. เน่ืองจากในโรงเรียน จะมีผู้เรียนทีม่ีลกัษณะใน
ด้านต่างๆทีไ่ม่เหมือนกนั จึงต้องจัดกจิกรรมให้
สอดคล้องกบัแต่ละคน 
ข. เน่ืองจากในหอ้งเรียนแต่ละหอ้งท่ีจะมีความพร้อม
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่เท่ากนั จึงตอ้งจดั
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัแต่ละคน 
ค. เน่ืองจากความทนัสมยัของเทคโนโลยใีนปัจจุบนัมี
ความหลากหลายและแตกต่างจากในอดีต ครูจึงตอ้ง
เขา้ใจหลกัการใชเ้คร่ืองมือดงักล่าว 
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ง. เน่ืองจากสังคมเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ท าให้
หลกัสูตร เน้ือหาท่ีจะสอนผูเ้รียนมีความหลากหลาย
มากข้ึน 
จ. เน่ืองจากผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรม
ท่ีไม่เหมือนกนั ครูจึงตอ้งความเขา้ใจในส่วนดงักล่าว
ก่อน 

   

40. หากครูมีความเขา้ใจในเร่ืองของ “ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล” จะเกิดส่ิงใดข้ึน 
ก. นกัเรียนสามารถพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ 
ข. นกัเรียนมีความสุขกบัการจดักิจกรรมการเรียนการ
เรียนการสอนของครูผูส้อน 
ค. นกัเรียนแต่ละคนจะเกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ตนเอง 
ง. นกัเรียนมีความรักและเขา้ใจครูผูส้อน 
จ. ถูกทั้งข้อ ก , ข และ ค 

   

41. ขอ้ใดเป็นการตอบสนองความตอ้งการในขั้นท่ี 2 
(ความปลอดภยั) ตามทฤษฎีความตอ้งการของ 
Maslow 
ก. การประกวดหวัหนา้ห้องดีเด่น 
ข. ระบบเวรยามในมหาวิทยาลยั 
ค. การเปิดร้านกาแฟใหม่ในมหาวทิยาลยั 
ง. การติดเคร่ืองฟอกอากาศในหอ้งเรียน 
จ. การใหเ้กียตรินิยมเม่ือได ้GPA มากกวา่ 3.5 
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    42. การจูงใจวธีิใดเหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง 
   ก. หากนกัเรียนไดค้ะแนนสอบสูงสุดครูจะติด
ประกาศช่ืนชม 
   ข. หากนักเรียนได้คะแนนสอบสูงสุดครูจะให้เพ่ือน
ในห้องเขียนค าชมติดบอร์ด 
   ค. หากนกัเรียนไดค้ะแนนสอบสูงสุดครูจะส่งไป
เป็นตวัแทนในการแข่งขนัระดบัประเทศ 
   ง. หากนกัเรียนไดค้ะแนนสอบสูงสุดครูจะใหเ้ป็น
หวัหนา้ห้อง 
   จ. หากนกัเรียนไดค้ะแนนสอบสูงสุดครูจะใหเ้พื่อน
ปรบมือช่ืนชม 

   

   43. การจูงใจวธีิใดเหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์สูง 
   ก. หากตั้งใจเรียนครูให้จะขอ้สอบไปท าท่ีบา้น 
(take home) 
   ข. หากตั้งใจเรียนครูจะให้สอบแบบปากเปล่า (oral) 
   ค. หากตั้งใจเรียนครูจะให้สอบเปิดหนงัสือ (open 
book) 
   ง. หากตั้งใจเรียนครูจะใหส้อบโดยใชข้อ้สอบแบบ 
2 ตวัเลือก 
   จ. หากตั้งใจเรียนครูจะให้สอบเป็นกลุ่ม 
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 44. ครูท่านใดต่อไปน้ีท่ีสามารถจดักิจกรรมเพื่อส่ง
เริมพฒันาการทางจริยธรรมของผูเ้รียนในช่วงวยัรุ่น 
(15-18) ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามทฤษฎีของโคห์เบิร์ก 
   ก. ครูชารีฟใหน้กัเรียนเสนอกิจกรรมท่ีอยากท าเพื่อ
สังคมมาคนละ 1 กิจกรรม แลว้ลงมือท าพร้อมน ามา
แลกเปล่ียนความรู้สึกกบัเพือ่นในหอ้งเรียน 
   ข. ครูมิเชลสั่งใหน้กัเรียนทุกคนเก็บกวาดลาน
โรงเรียนทุกวนั หากใครไม่ท าก็จะโดนลงโทษท่ีหนา้
เสาธง 
   ค. ครูบวัจดัโครงการสวดมนต ์พฒันาใจโดยถือเป็น
กิจกรรมท่ีผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วม 
ง. ครูกบตั้งกติกาการท ากิจกรรมในห้องเอาไว ้10 ขอ้ 
เพื่อใหน้กัเรียนปฏิบติัตาม 
   จ. ครูห่านเล่านิทานหุ่นกระบอกเพื่อสะทอ้นความดี
ของ สโนวไ์วทใ์หรั้กเรียนฟัง 

   

๓. จิตวทิยาการแนะ
แนวและให้
ค  าปรึกษา                             

45. หากนกัเรียนในหอ้งเรียนมีระดบัความสามารถ
แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก วธีิการใดต่อไปน้ีท่ีครูไม่
ควรท ามากท่ีสุด 
   ก. น าผลคะแนนของนักเรียนแต่ละคนมาเรียงล าดับ
เปรียบเทยีบ เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้ 
   ข. จดัเตรีมแบบฝึกหดัท่ีมีระดบัความยาก-ง่าย
แตกต่างกนัและมอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละคนท า
แบบฝึกหดัท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง 
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 ค. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนแลว้ใหใ้ช้
วธีิการเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Tutoring) 
   ง. ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม โดยจดักลุ่มนกัเรียน
เก่ง  ปานกลาง และอ่อน คละกนั 
   จ. ครูใชก้ารจดักิจกรรมในหอ้งเรียนท่ีเนน้ใหมี้
ระดบัความยาก-ง่ายในระดบัปานกลาง 

   

 46. ขอ้ความต่อไปน้ีกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
   ก. นกัเรียนชายมกัใชว้ธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง
มากกวา่นกัเรียนผูห้ญิง 
   ข. นกัเรียนมกัเนน้เร่ืองของความสัมพนัธ์มากกวา่
นกัเรียนชาย 
   ค. นักเรียนหญงิและชายมีแนวโน้มของการมี
พฤติกรรมก้าวร้าวอยู่ในอตัราเดียวกนั 
   ง. นกัเรียนชายมีความสามารถทางตวัเลขและ
ค านวณมากกวา่นกัเรียนหญิง 
   จ. นกัเรียนหญิงชอบใชว้ธีิการแกปั้ญหาดว้ยการ
ระบายผา่นทางส่ือต่างมากกวา่นกัเรียนชาย 

   

 47. หากเราตอ้งการใชห้ลกัการของ “ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล” ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรจะ
ท าส่ิงใดเพื่อสะทอ้นหลกัการดงักล่าว 
   ก. แจกแบบฝึกหดัทั้งหมดในวชิาน้ีเพื่อใหน้กัเรียน
ไดน้ าไปฝึกท าล่วงหนา้ 
   ข. ท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียนในเร่ืองของรายละเอียด
วชิา 
   ค. ใหผู้เ้รียนแต่ละคนเขียนสะทอ้นวา่ “ฉนัเป็นใคร 
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 และตอ้งการท่ีจะไดรั้บอะไรบา้งในวชิาน้ี” 
   ง. จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตามแผนท่ีไดว้างไว ้ 
จ. เล่าประวติัโดนยอ่ของครูใหน้กัเรียนไดท้ราบ 

   

48. หากในชั้นเรียนมีนกัเรียนซ่ึงเป็นทางเลือกครูควร
จะตอ้งท าอยา่งไรกบันกัเรียนกลุ่มดงักล่าว 
   ก. ใชก้ารปรับพฤติกรรมดว้ยวธีิต่างๆ เพื่อให้
นกัเรียนกลุ่มดงักล่าวมองเห็นวา่พฤติกรรมท่ีตนเป็น
ไม่เหมาะสม 
   ข. พยายามไม่ใส่ใจกบันกัเรียนกลุ่มดงักล่าว เพื่อให้
นกัเรียนปรับตวัมาสู่เพศปกติ 
   ค. กล่าวถึงและความส าคญัเป็นพิเศษ เน่ืองจาก
นกัเรียนกลุ่มน้ีเป็นสีสันของหอ้ง 
   ง. ปฏิบัติต่อนักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้ปกติเหมือน
นักเรียนคนอ่ืนๆในห้องเรียน 
   จ. มอบหมายใหน้กัเรียนกลุ่มดงักล่าว ท าหนา้ท่ี
ส าคญัในหอ้งเรียน 

   

49. ขอ้ใดกล่าวถึง “การแนะแนว” ไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
   ก. กระบวนการช้ีแนะแนวทาง และเสนอทางเลือก
ท่ีดีท่ีสุดกบัผูป้ระสบปัญหา 
   ข. กระบวนการท่ีช่วยใหบุ้คคลรู้จกัคนรอบขา้ง 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการประสานสัมพนัธ์ 
   ค. กระบวนการประเมินความถูกผดิของการ
ตดัสินใจท่ีบุคคลไดต้ดัสินใจไปแลว้ 
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   ง. กระบวนการท่ีช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจตนเองและ
ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งตดัสินใจและวางแผนไดด้ว้ย
ตนเอง 
  จ. กระบวนการวดัผลการท ากิจกรรมบางอยา่ง 
พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอส าหรับการปรับปรุงงานในคร้ัง
ต่อไป 

   

 50. งานแนะแนวมีทั้งหมดก่ีงาน อะไรบา้ง 
   ก. 3 งาน คือ การศึกษา อาชีพ ส่วนตวั และสังคม 
   ข. 3 งาน คือ การศึกษา อารมณ์ส่วนตวั และสังคม  
   ค. 4 งาน คือ การศึกษา อาชีพ อารมณ์ส่วนตวั และ
สังคม 
   ง. 5 งาน คือ การศึกษา อาชีพ อารมณ์ส่วนตวั 
สังคม และสติปัญญา 
   จ. 5 งาน คือ การศึกษา อาชีพส่วนตวั สังคม 
บุคลิกภาพ และการใหค้  าปรึกษา 

   

51. กิจกรรมแนะแนวจดัอยูใ่นส่วนใดของหลกัสูตร 
   ก. กิจกรรมชุมนุม 
   ข. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ค. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
   ง. กิจกรรมสร้างศกัยภาพ 
   จ. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

   

52. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นบทบาทท่ีส าคญัท่ีสุดของครู
ประจ าชั้นท่ีทีต่อกระบวนการแนะแนว 
   ก. จดัหาทุนสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของทาง
โรงเรียน 
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    ข. แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวในโรงเรียน 

   ค. ติดตาม ประเมินผลการท างานของฝ่ายแนะแนว 

   ง. ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 

   จ.ดูแล ช่วยเหลือ ใหค้  าปรึกษาผูเ้รียน 

   

 53. เด็กหญิงพลอยแสง โดนเพื่อนทอดทิ้ง (Isolate) 
ขอ้มูลน้ีน่าจะไดม้าจากวธีิการใด 
   ก. ระเบียนสะสม 
   ข. สังคมมิติ 
   ค. รายงานตนเอง 
   ง. การสังเกต 
   จ. การส ารวจ 

   

 54. ผูเ้รียนสะทอ้นความรู้สึก ทศันคติ ผา่นการบรรยาย
ถึงตวัเอง ส่ิงเหล่าน้ีเรียกวา่วธีิการใด 
   ก. ระเบียนสะสม 
   ข. สังคมมิติ 
   ค. รายงานตนเอง 
   ง. การสังเกต 
   จ. การส ารวจ 

   

 55. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบับริการสารสนเทศ 
   ก. เน้ือหาครอบคลุมทั้งในดา้นอาชีพ การศึกษา 
ส่วนตวั และสังคม 
   ข. ผูรั้บขอ้มูลจะไดเ้ขา้ใจตนเอง ผูอ่ื้น และส่ิงแวดลอ้ม 
   ค. เป็นบริการใหค้วามรู้/ขอ้มูลต่างๆท่ีน่าสนใจ 
   ง. น าขอ้มูลไปสู่การตดัสินใจและแกปั้ญหา 
   จ. เน้นทีก่ารใช้ส่ือเทคโนโลยทีี่ทนัสมัย 
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 56. การให้ปรึกษาขั้นใดถือเป็นหัวใจส าคัญของ
กระบวนการให้ค าปรึกษา 
   ก. การส ารวจสภาพปัญหาที่เกดิขึน้ 
   ข. เข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการ 
   ค. สร้างสัมพนัธภาพ 
  ง. วางแผนแก้ปัญหา 
   จ. ยติุการปรึกษา. 

   

57. เดก็หญิงน ้าทิพยพ์ูดจาวกวน สบัสน ไม่เป็นล าดบั
และประเดน็ หากนกัศึกษาเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา จะตอ้งใช้
ทกัษะการใหค้ าปรึกษาใดมากท่ีสุด 
   ก. ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพ 
   ข. ทักษะการให้ข้อมูลแนะน า 
   ค. ทกัษะการใหค้ าปรึกษา 
   ง. ทกัษะการสรุปความ 
   จ. ทกัษะการใหก้ าลงัใจ 

   

58. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
   ก. ในการใหค้ าปรึกษาควรเลือกใชค้ าถามปลายเปิด
มากกวา่ค าถามปลายปิด 
   ข. การติดตามเร่ืองราวเป็นทกัษะท่ีตอ้งใชก้ารฟังเป็น
ส าคญัท่ีสุด 
   ค. หากมีผูเ้ขา้มารับค าปรึกษา จะตอ้งรีบวางงานท่ีท าอยู่
ทนัที ถือเป็นการสร้างสมัพนัธภาพ 
   ง.ในการเร่ิมตน้สมัพนัธภาพ ควรถามถึงประเดน็ปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนกบัผูข้อรับค าปรึกษา 
   จ. การให้ค าปรึกษาจะเน้นที่ให้ผู้ขอรับค าปรึกษามี
ความเข้าใจในปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
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 59. หากผูท่ี้มาขอค าปรึกษา ยงัไม่คลายความกงัวลใจหรือ

เห็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของตนเองได ้ผูใ้ห้
ค  าปรึกษาควรท าอยา่งไร 
   ก. ยติุการใหค้ าปรึกษา 
   ข. นดัหมายใหม้ารับค าปรึกษาใหม่ 
   ค. เร่ิมตน้กระบวนการใหค้ าปรึกษาใหม่อีกคร้ังง. ส่ง
ต่อใหก้บัผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถช่วยเหลือได ้
   จ. มีค าตอบท่ีมากกวา่ 1 ขอ้ 

   

60. การเลือกพิจารณาใหทุ้นนกัเรียน ควรใชห้ลกัเกณฑ์
ใดบา้ง 
   ก. ฐานะทางบ้าน ผลการเรียน และความประพฤติ 
   ข. ผลการเรียน ความประพฤติ แสดงความตอ้งการ 
   ค. ผลการเรียน ความประพฤติ และความสนิทสนมกบั
ครอบครัว 
   ง. ฐานะทางบา้น จ านวนพ่ีนอ้งและผลการเรียน 
   จ. ฐานะทางบา้น  ผลการเรียน และจ านวนพ่ีนอ้ง 

   

61. หากนกัศึกษาตอ้งรับหนา้ท่ีในการติดตามผล

การศึกษาต่อของนกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

นกัศึกษาจะใชวิ้ธีการใดจึงจะรวดเร็ว แม่นย  า และ

ประหยดัค่าใชจ่้ายมากท่ีสุด 

   ก. สอบถามจากเพ่ือนสนิท โดยมอบหมายใหมี้แกนน า

ในหอ้งเรียนเป็นผูป้ระสานงาน 

ข. ส่งอเีมล์สอบถามไปยงันักเรียนแล้วให้นักเรียนตอบ

กลบั 

   ค. ส่งจดหมายไปตามท่ีอยูข่องนกัเรียนแลว้ใหน้กัเรียน

ตอบกลบั 

   ง. โทรศพัทส์อบถามนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

   จ. ส่ง SMS สอบถามและใหน้กัเรียนส่งกลบั 
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 62. งานแนะแนวเป็นวชิาชีพท่ีสร้างคุณค่าชีวติให้แก่

ผูใ้ดมากท่ีสุด   

ก. นกัเรียน 

  ข. ครูแนะแนว 

   ค. ชุมชนท่ีมีนกัเรียนอาศยั 

   ง. ทั้งขอ้ 1 2 และ 3 

   จ. เพื่อนของนกัเรียน 

   

63. ใครมีทกัษะการท างานตามขอบข่ายงานแนะแนว   

ก. มะลิวลัยป์ระสานงานแนะแนวกบัระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนได ้

ข.   สมฤดีเขา้ใจลกัษณะและขอบข่ายงานบริการแนะ

แนว 

ค.   จิตวดีจดักิจกรรมแนะแนวครอบคลุมทั้งดา้น

การศึกษาอาชีพ ส่วนตวัและสังคม 

ง. นุจรียอ์อกแบบกิจกรรมแนะแนว โดยเนน้

กระบวนการช่วยเหลือ ส่งเสริม แกไ้ขปัญหา 

ถูกทุกขอ้ 

   

64. ควรปฏิบติัอยา่งไรเม่ือเกิดปัญหาของนกัเรียน

เร่ืองความเคลือบแคลงในหลกัศีลธรรม จรรยา  

   ก. เป็นเร่ืองท่ีตอ้งแกไ้ขท่ีตวันกัเรียน 

   ข. เป็นเร่ืองท่ีตอ้งแกไ้ขดา้นครอบครัว 

   ค. เป็นเร่ืองท่ีตอ้งแกไ้ขดา้นแนะแนว 

   ง. เป็นเร่ืองท่ีตอ้งแกไ้ขดา้นสังคม 
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 จ. เป็นเร่ืองท่ีตอ้งแกไ้ขดา้นคุณธรรม จริยธรรม    

65. ใครควรไดรั้บเลือกใหช่้วยงานแนะแนวมากท่ีสุด  

   ก. ก่ิงท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ีทุกคร้ัง 

   ข. ป้ันสนใจงานแนะแนวและจิตวิทยาและหมัน่ศึกษา

หาความรู้อยูเ่สมอ 

   ค. ตั้มชอบพบปะสงัสรรคแ์ละประสานกบัคนทัว่ไป 

   ง. จ๋าเป็นคนที่ศรัทธาอาชีพครูแนะแนวตลอดมาตั้งแต่
เป็นนักเรียน 
   จ. นุชเขา้ใจความแตกต่างของผูเ้รียน 

   

66. ครูแนะแนวท่านใดจดับริการแนะแนวไดเ้หมาะสม

กบัการเป็นครูแนะแนวมากท่ีสุด   

   ก. ครูแกว้ตาจดัเกบ็ขอ้มูลในหอ้งแนะแนวอยา่งเป็น

หมวดหมู่และคน้หาง่าย 

   ข. ครูมณีรัตนจ์ดับริการแนะแนวครบทุกบริการในช่วง

เปิดภาคเรียนใหม่ 

   ค. ครูกลัยาจดับริการแนะแนวตามกลุ่มนกัเรียน 

   ง. ครูเกศินีจดับริการแนะแนวด้วยเทคนิควธีิการที่

หลากหลายและทันสมยั 

   จ. ครูสมสมยัจดับริการแนะแนวเหมาะสมทุกช่วงวยั 

   

67. ครูแนะแนวคนใดใชก้ลวิธีติดตามผลนกัเรียนได้

เหมาะสมท่ีสุด 

   ก. ครูนุชรีส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) เพ่ือ

ติดตามผลการศึกษาต่อของนกัเรียน 
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มาตรฐานสาระ

ความรู้ 

(สมรรถนะจิตวทิยา 

ส าหรับครู) 

ข้อสอบ 

ระดับ                        

การพจิารณา 

+1 0 -1 

    ข. ครูนวลจนัทร์โทรศพัทถ์ามขอ้มูลการช่วยงานบา้น

ของนกัเรียนจากผูป้กครอง 

   ค. ครูนงรามใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของ

นกัเรียนหลงัจากเขา้ค่ายอาชีพ 

   ง. ครูนฐัพลสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์นกัเรียนท่ี

ไดรั้บทุนไปแลว้ 

   จ. ครูวีรชาติใช ้Line และ Facebook ติดตามนกัเรียน 

   

68. เม่ือครูแนะแนวในเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขตไดรั้บ

ค าสั่งใหเ้ขา้รับการอบรมการจดับริการแนะแนว ครูทั้ง 5 

ท่านเป็นครูแนะแนวมาแลว้ 20 ปี ท่านเห็นดว้ยกบั

ความคิดของครูคนใด 

   ก. ครูรักชาติคิดวา่ “ไปหลายวนัเสียเวลาท างานเพราะมี

เร่ืองใหท้ าอีกมาก” 

   ข. ครูปราณีคิดวา่ “อบรมทีไรก็เป็นเร่ืองเดิมๆ รู้อยู่

แลว้” 

   ค. ครูปรีชาคิดวา่ “ดีเหมือนกนัจะไดห้นีจากความ

วุน่วายสัก 2-3 วนั” 

   ง. ครูปองใจคิดว่า “คราวนี้คงได้อะไรดีๆ มาพฒันางาน

เพิม่ขึน้อกี” 

   จ. ครูสมปรารถนา“อบรมคร้ังน้ีคงเครียดแวะเท่ียวท่ี

ไหนดี” 
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มาตรฐานสาระ

ความรู้ 

(สมรรถนะจิตวทิยา 

ส าหรับครู) 

ข้อสอบ 

ระดับ                  

การพจิารณา 

+1 0 -1 

 69. จุดมุ่งหมายของการแนะแนวคืออะไร 

   ก. เพื่อแกปั้ญหาใหผู้เ้รียน 

   ข. เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัวางแผน 

ค. เพื่อช่วยเหลือผูเ้รียนในทุกๆดา้น 

   ง. เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัเผชิญปัญหา 

จ. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง 

   

70. ขอ้ใดแสดงถึงความสามารถของครูแนะแนวในการ

ท าใหผู้อ่ื้นเห็นคุณค่าของกิจกรรมแนะแนวในการพฒันา

ผูเ้รียน  

ก. น าผลการทดสอบความถนัดทางการเรียนของ

นักเรียนระดับช้ัน ม.3 ให้ครูทีป่รึกษาแจ้งให้ผู้ปกครอง

ทราบในวันประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน (Classroom 

Meeting) 

   ข .สรุปผลการทดสอบวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) ของ

นกัเรียนระดบัชั้น ม.2  ใหค้ณะกรรมการระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนทราบ       

   ค. ประเมินผลการจดักิจกรรมแนะแนวหน่วยการ

เรียนรู้เร่ือง “ชีวติปลอดอบาย”และรายงานผลนกัเรียนท่ี

มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

   ง. สรุปผลการส ารวจพลงัสุขภาพจิต (RQ) ของ

นกัเรียนระดบัชั้น ม.1 ใหค้รูท่ีปรึกษาทราบ เพื่อรู้จกั

นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

จ. ไม่มีขอ้ใดถูก 
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 ส าหรับผู้ทีท่ าหน้าที ่Coaching & Mentoring นิเทศคร้ังท่ี………………………… 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูพี่เล้ียง  เพื่อนนกัศึกษาครู (Peer Coaching)  ผูว้จิยั 

 
 

ส่วนที่ 5 แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียน 
ท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 

**************************************************************  

โรงเรียน ..................................... อ  าเภอ ............................... จงัหวดั ........................................... สังกดั ..................... 

หน่วย/แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี...................... เร่ือง ......................................................................................................  

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ...........................................................รายวชิา............................................................................  

.กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................ชั้น............... จ  านวน ..............ชัว่โมงวนัท่ี ………………………………… เวลา

เร่ิมตน้สังเกต …………….. เวลาจบการสังเกต …………….…….. จ านวนนกัเรียน …..………คน 

องค์ประกอบ/กระบวนการที่สังเกต พฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียน 
1. น าเขา้สู่บทเรียนและเตรียมความ

พร้อม 
…………………………………… 
……………………………………
…………………………………… 

……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 

2. ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งรู้และปฏิบติั
ได ้

…………………………………… 
……………………………………
…………………………………… 

……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 

3. ด าเนินการจดัการเรียนรู้ …………………………………… 
……………………………………
…………………………………… 

……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 

4. ท าแบบหรือท าตวัอยา่งใหดู้ …………………………………… 
……………………………………
…………………………………… 

……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 

5. ตรวจสอบความเขา้ใจ …………………………………… 
……………………………………
…………………………………… 

……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 

6. ใหฝึ้กปฏิบติัในชั้นเรียนโดยครู
คอยใหค้  าแนะน า และฝึกปฏิบติั
ดว้ยตนเอง 

…………………………………… 
……………………………………
…………………………………… 

……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 

7. ขยายความรู้หรือน าความรู้ไปใช้
ต่อไป 

…………………………………… 
……………………………………
…………………………………… 

……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 
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ส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่ Coaching & Mentoring นิเทศครั้งท่ี………………………. 
ผู้บริหารสถานศึกษาครูพี่เลีย้งเพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching)ผู้วิจัย 

ส่วนที ่6 แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

ทีม่ีต่อการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

*********************************************************************  

โรงเรียน............................อ าเภอ.............................จงัหวดั ........................สังกดั............................. 

หน่วย/แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี.....เร่ือง.....................................หน่วยการเรียนรู้เร่ือง.......................... 

รายวชิา...............................กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................ชั้น.......... จ  านวน..........ชัว่โมง 

วนัท่ี …..……………..เวลาเร่ิมตน้สังเกต …….………….. เวลาจบการสังเกต …………….. 

จ านวนนกัเรียน ……..จ านวนนกัเรียนท่ีมาเรียน............คน มีนกัเรียนหญิง............คน ชาย..........คน 

มีนกัเรียนสัญชาติไทย..................คน มีนกัเรียนสัญชาติอ่ืน..............คน 

มีนกัเรียนพิเศษหรือเรียนร่วม(เช่นLD,บกร่องทางการเรียนรู้,ออทิสติก)……คน 
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความเป็นจริงของนกัศึกษา

วชิาชีพครู 

 

 5 หมายถึง  การปฏิบติัตนอยูใ่นระดบั ดีมาก 

 4 หมายถึง  การปฏิบติัตนอยูใ่นระดบั ดี 

3 หมายถึง  การปฏิบติัตนอยูใ่นระดบั พอใช ้

 2 หมายถึง  การปฏิบติัตนอยูใ่นระดบั ควรปรับปรุง 

1 หมายถึง  การปฏิบติัตนอยูใ่นระดบั ควรปรับปรุงอยา่งยิง่ 
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รายการประเมนิ 
ระดบัคะแนน บันทึกพฤตกิรรม

เพิม่เตมิ 5 4 3 2 1 

ตอนท่ี 1 การเตรียมการสอน (ขั้นท่ี 1  

Action  plan : P) 

1.  มีการจดัท าก าหนดการสอนตลอดภาค

เรียน    ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม 

      

2.  มีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้

ล่วงหนา้เสร็จก่อนสอนเป็นเวลา 1 สปัดาห ์

     

3.  ใชภ้าษาในการเขียนแผนการจดัการ

เรียนรู้       ไดช้ดัเจนอ่านง่าย ถูกตอ้ง และประณีต 

     

4.  ก าหนดสาระส าคญั (ความคิดรวบยอด/

หลกัการ) ไดถู้กตอ้ง กะทดัรัดและสอดคลอ้ง    กบั

บทเรียนท่ีสอน 

     

5.  ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

     

6.  ก าหนดส่ือและใชส่ื้อใน  การเรียนรู้

เหมาะสมกบับทเรียน และผูเ้รียน ซ่ึงแสดงถึงความ

ใฝ่รู้และพฒันาส่ือการเรียนรู้อยู่เสมอ 

      

7.  ก าหนดวิธีการวดัและประเมินผลได้

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนรู้ 

      

8.  ก าหนดวิธีการวดัและประเมินผลหลาย

รูปแบบ 

      

9. เตรียมส่ิงแวดลอ้มส าหรับ 

การเรียนรู้ ไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
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รายการประเมนิ 
ระดบัคะแนน บันทึก

พฤตกิรรมเพิม่เตมิ 5 4 3 2 1 

10.ตรวจสอบธรรมชาติและ

ความแตกต่างของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

      

รวมคะแนน      

รวมคะแนนทั้งส้ิน      

ตอนท่ี 2 การด าเนินการ(ขั้นท่ี 2  

Leading instruction : L , 

ขั้นท่ี 3  Empowerment : E) 

11.  จดักิจกรรมการเรียนรู้ได้

หลายรูปแบบ โดยเนน้การส่งเสริมให้

ผูเ้รียนไดแ้สดงออกตามความถนดัและ

ความสนใจของผูเ้รียน        

     

12.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมทั้งการ

ฝึกทกัษะการวิเคราะห์การปฏิบติั และมี

เจตคติท่ีดีต่อการเรียน 

     

13.  ใชภ้าษาถูกตอ้ง มีจงัหวะ

น ้าเสียงชดัเจน เขา้ใจง่าย และน่าสนใจ 

     

14.  ใชค้ าถามและค าตอบได้

เหมาะสมกบัผูเ้รียนและตรงประเดน็ 
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รายการประเมนิ 
ระดบัคะแนน บันทึกพฤตกิรรม

เพิม่เตมิ 5 4 3 2 1 

15.  มีความแม่นย  าในเน้ือหาและทนัต่อ

เหตุการณ์ 

      

16.  ร่วมสรุปกบัผูเ้รียน เพ่ือเช่ือมโยงบทเรียน

ใหน้ าไปใช ้ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

17.  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูเ้รียน

ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเน้ือหา 

     

18.  ใหค้วามสนใจแก่ผูเ้รียนอย่างทัว่ถึง และ

เสมอภาค 

     

19.  ใชจิ้ตวิทยาท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู

หรือสถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

20.  แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ย่างเหมาะสม      

21.  เขา้สอนและออกจากหอ้งสอนตรงตาม

เวลา 

     

22.  สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้

เหมาะสมกบัผูเ้รียนใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหวา่ง

เพ่ือนและครู 

     

23.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมและฝึก

ปฏิบติังานแบบคู่ กลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

24.  มีบุคลิกภาพความเป็นครูโดยภาพรวม      

รวมคะแนน      

รวมคะแนนทั้งส้ิน      



401 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมนิ 
ระดบัคะแนน บันทึกพฤตกิรรม

เพิม่เตมิ 5 4 3 2 1 

ตอนที่ 3 ประเมนิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

และพฒันาผลจากการจดัการเรียนการสอน 

(ขั้นที่ 4  Assessment : A , ขั้นที่ 5  Standard 

: S และ ขั้นที่ 6  Evaluation : E)    

      

25.  มีการบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอน

อยา่งครอบคลุม 

      

26.  มีแนวทางในการแกปั้ญหาชั้นเรียนอยา่ง

เหมาะสมตามศกัยภาพผูเ้รียน 

      

27.  น าแนวทางการแกปั้ญหาสู่การปฏิบติัจริง       

28.  มีการประเมินเพ่ือพฒันาผูเ้รียน       

29.  มีการรายงานผลการจดัการเรียนรู้

ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ 

      

30.  ในภาพรวมครูมีสมรรถนะจิตวิทยาใน

การจดัการเรียนรู้เหมาะสมตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู 

      

รวมคะแนน      

รวมคะแนนทั้งส้ิน      
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 ลงช่ือ................................................................ 

     ( ............................................................. ) 

   วนัท่ี ....... เดือน .......................... พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 135 – 150 หมายถึง  หน่วย/แผนการเรียนรู้มีระดบัคุณภาพในระดบัดีมาก 

ร้อยละ 120 – 134 หมายถึง  หน่วย/แผนการเรียนรู้มีระดบัคุณภาพในระดบัดี 

ร้อยละ 105 – 119 หมายถึง  หน่วย/แผนการเรียนรู้มีระดบัคุณภาพในระดบัปานกลาง 

ร้อยละ 90 – 104    หมายถึง  หน่วย/แผนการเรียนรู้มีระดบัคุณภาพในระดบัพอใช ้

ต ่ากวา่ ร้อยละ   0 -89    หมายถึง  หน่วย/แผนการเรียนรู้มีระดบัคุณภาพในระดบัปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู้ 

รายการการ

ประเมนิแผน 

ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1.

องคป์ระกอบ

ของแผนการ
เรียนรู้ 

ครบถว้นทุก

องคป์ระกอบ 

รายละเอียดทุก

องคป์ระกอบ     

มีความชดัเจน

เก่ียวเน่ือง
สมัพนัธ์กนั  

ครบถว้นทุก

องคป์ระกอบ 

รายละเอียดแต่ละ

องคป์ระกอบ   มี

ความชดัเจน    แต่

ขาดความ

เก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์
กนั 

ครบถว้นทุก 

องคป์ระกอบ         

มีความสมัพนัธ์

แต่ขาดความ
ชดัเจน 

ครบถว้นทุก

องคป์ระกอบ        

แต่ระบุ

รายละเอียด      

องคป์ระกอบ  

ไม่ชดัเจน             

ขาดความ

เก่ียวเน่ือง
สมัพนัธ์กนั 

องคป์ระกอบ

ไม่ครบถว้น         

และระบุ

รายละเอียด      

แต่ละ

องคป์ระกอบ
ไม่ชดัเจน 

2.สาระส าคญั สาระส าคญัเป็น

ความคิดรวบยอด

ของสาระการ

เรียนรู้ ครอบคลุม

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญัเป็น

ความคิดรวบยอด

ของสาระการ

เรียนรู้ แต่ไม่

ครอบคลุม

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญัไม่

ชดัเจนแต่

ครอบคลุม

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญัไม่

ชดัเจนและไม่

สอดคลอ้งกบั

องคป์ระกอบ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สาระส าคญั

ไม่ครบถว้น

ไม่ชดัเจน                 

ไม่สอดคลอ้ง

กบั

องคป์ระกอบ

อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3. สาระ 

การเรียนรู้ 

  ระบุไดช้ดัเจน

และครอบคลุม

ความรู้ ทกัษะ

และเจตคติ 

ระบุไดช้ดัเจน

แต่ไม่ครอบคลุม

ขาดขอ้ใดขอ้

หน่ึง 

ระบุไม่ชดัเจน

และไม่

ครอบคลุม

ขาดมากกวา่ 2 
ขอ้ 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู้(ต่อ) 

รายการการ

ประเมนิแผน 

ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

4. สมรรถนะท่ี

ส าคญัของ
ผูเ้รียน 

  ระบุสมรรถนะท่ี

ส าคญัของผูเ้รียน

ไดส้อดคลอ้ง

เหมาะสมกบั

มาตรฐานการ

เรียนรู้ ตวัช้ีวดั 

และกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ระบุสมรรถนะท่ี

ส าคญัของผูเ้รียนท่ี

สอดคลอ้ง

เหมาะสมกบั

มาตรฐานการ

เรียนรู้ ตวัช้ีวดั แต่

ไม่สอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ระบุสมรรถนะท่ี

ส าคญัของผูเ้รียน

แต่ไม่สอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานการ

เรียนรู้ ตวัช้ีวดั 

และกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

5.คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

  ระบุคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค์

สอดคลอ้งกบั

สาระการเรียนรู้

และ

กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 

ระบุคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค์

สอดคลอ้งกบั

สาระการเรียนรู้แต่

ไม่สอดคลอ้งกบั

กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 

ระบุคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค์

ไม่สอดคลอ้งกบั

สาระการเรียนรู้

และ

กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 

6. ภาระงานและ

ช้ินงาน 

  ระบุภาระงาน

หรือช้ินงานท่ี

สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการ

เรียนรู้ /ตวัช้ีวดั

และเหมาะสม
กบัผูเ้รียน 

ระบุภาระงานหรือ

ช้ินงานท่ี

สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการ

เรียนรู้ /ตวัช้ีวดัแต่

ขาดความ

เหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

ภาระงานหรือ

ช้ินงานไม่

สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตวัช้ีวดั 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู้ (ต่อ) 

รายการการ

ประเมนิแผน 

ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

7.กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

ระบุ

ขั้นตอน 

กิจกรรม

การเรียนรู้  

กิจกรรมครู

และ

กิจกรรม

นกัเรียน

ชดัเจน

ส่งเสริมให้

นกัเรียน     

มีส่วนร่วม

และ

ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนเกิด

การเรียนรู้ 

สอดคลอ้ง

กบั

มาตรฐาน

การเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

ระบุขั้นตอน 

กิจกรรมการ

เรียนรู้  กิจกรรม

ครูและกิจกรรม

นกัเรียนชดัเจน

ส่งเสริมให้

นกัเรียนมีส่วน

ร่วม การจดั

กิจกรรมไม่

ครอบคลุม

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

ระบุขั้นตอน 

กิจกรรมการ

เรียนรู้  กิจกรรม

ครูและกิจกรรม

นกัเรียนชดัเจน

ส่งเสริมให้

นกัเรียนมีส่วน

ร่วม กิจกรรม ไม่

สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตวัช้ีวดั  

ระบุขั้นตอน 

กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมครูและ

กิจกรรมนกัเรียน

ชดัเจน ไม่ส่งเสริม

ใหน้กัเรียนมีส่วน

ร่วม  กิจกรรมไม่

สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

ระบุขั้นตอน 

กิจกรรมการ

เรียนรู้  ไม่

ชดัเจน ไม่

สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู้ (ต่อ) 

รายการการ

ประเมนิแผน 

ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

8.การวดัและ

ประเมินผล 

  ระบุวิธีวดัและ

ประเมินผลหลาย

วิธี  ระบุเกณฑ์

การประเมินผลท่ี
ชดัเจนและ 

ระบุเคร่ืองมือวดั

และประเมินผล

หลายๆประเภท  

สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

ระบุวิธีวดัและ

ประเมินผล 

มากกวา่  2 วิธี  

ระบุเกณฑก์าร

ประเมินผลชดัเจน
นอ้ยและ 

ระบุเคร่ืองมือวดั

และประเมินผล

เพียง 2-3ประเภท  

แต่สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

ระบุวิธีวดัและ

ประเมินผล, 

เกณฑก์าร

ประเมินผล,

เคร่ืองมือวดัและ

ประเมินผลเพียง 

1 วิธี/ประเภท  

สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
แต่ไม่ชดัเจน 
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ส่วนท่ี 7แบบบนัทึกหลงัการจดัการเรียนการสอน 

 แบบยอ่ความหรือพรรณนาความ (Journal Writing) 

 

วนัท่ี .................... เดือน ............................................ พ.ศ. ................... เวลา .................คร้ังท่ี ...... 

ช่ือนกัศึกษาฝึกสอน………………………………………………………………………………....

สาขาวชิา……………….…………………………. วชิาท่ีสอน ...................................................... 

เร่ืองท่ีสอน…………………………………………………………………… ชั้น ........................ 

 

บันทกึหลงัสอนเกีย่วกบัสมรรถนะทางจิตวทิยา 

1. ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ดา้นความสามารถช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ดา้นความสามารถใหค้  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. ดา้นความสามารถส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงช่ือ …………………………………………… 

(…………………………………………) 

วนัท่ี.............เดือน..............................พ.ศ............... 
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ส่วนที ่8 แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยา 

ทีม่ีต่อการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินโดย  ............อาจารยนิ์เทศก ์       ............ครูพี่เล้ียง   ...........นกัศึกษาครู 

นกัศึกษาครู ช่ือ-นามสกุล ........................................................................................................... 

สาขาวชิาเอก .............................................................................................................................. 

หน่วยฝึกประสบการณ์โรงเรียน ........................................................ จงัหวดั ............................. 

ค าช้ีแจง 

แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยาของนกัศึกษาครูท่ีผา่นการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน

การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาน้ี ใชส้ าหรับตรวจสอบประเมิน

พฤติกรรมทกัษะท่ีแสดงออกของนกัศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา ดงันั้นจึงขอความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงใหม้ากท่ีสุด 

1. แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยาฉบบัน้ี เป็นแบบประเมินสมรรถนะทางจิตวทิยา 4 

ดา้น ดงัน้ี 

1.1 ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน  

1.2 ดา้นความสามารถช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน  

1.3 ดา้นสามารถใหค้  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  

1.4 ดา้นความสามารถส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

        2.   การประเมินในคร้ังน้ีใหผู้ท้  าการประเมิน หลงัการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้

วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  โดยใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบั

ระดบัสมรรถนะทางจิตวทิยา 
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ค าช้ีแจง  

 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัสมรรถนะทางจิตวิทยาท่ีแสดงออกถึง

สมรรถนะทางจิตวทิยาของนกัศึกษาครู ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

ข้อ สมรรถนะทางจิตวทิยา 

ระดับความ

สอดคล้อง 

+1 0 -1 

ด้านที ่1 ด้านความเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน 

1 ก าหนดผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเนน้การวเิคราะห์ สังเคราะห์ 

ประยกุต ์ริเร่ิมเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ความแตกต่างและ

ธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

   

2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลายเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

วยั และความตอ้งการของผูเ้รียน 
   

3 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ การจดั

กิจกรรมและการประเมินการเรียนรู้ 

   

4 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ โดยบรูณาการอยา่ง

สอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั 

   

5 มีการน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และ

ปรับใชต้ามสถานการณ์อยา่งเหมาะสมและเกิดผลกบัผูเ้รียนตามท่ี

คาดหวงั 

   

6 ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปใชป้รับปรุง/พฒันา    

ด้านที ่2 ด้านความสามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพฒันาได้ตามศักยภาพของตน 

7 จดัท าฐานขอ้มูลเพื่อออกแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั    

8 ใชรู้ปแบบ/เทคนิควธีิการสอนอยา่งหลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียนพฒันา

ตามศกัยภาพ 
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ข้อ สมรรถนะทางจติวทิยา 

ระดบัความ

สอดคล้อง 

+1 0 -1 

9 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละ

สมรรถนะของผูเ้รียน 

   

10 ใชห้ลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และ

พฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

   

11 พฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองและชุมชน    

12 ใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

เหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

   

13 วดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง    

14 น าผลการเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้    

ด้านที่ 3 ด้านสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มคุีณภาพชีวติที่ดขีึน้ 

15 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน    

16 จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน 

การวางแผนกิจกรรม 

   

17 จดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน    

18 จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผูเ้รียนดา้นการดูแลตนเอง มีทกัษะในการเรียนรู้ การ

ท างาน การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขและรู้เท่าทนั การ

เปล่ียนแปลง 

   

19 สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทยใหแ้ก่

ผูเ้รียน 

   

20 จดัท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยความภูมิใจ                

ในความเป็นไทย 

   

21 ใหผู้เ้รียน คณะครูผูส้อน และผูป้กครองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนกัเรียน

รายบุคคล 
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ข้อ สมรรถนะทางจิตวทิยา 

ระดับความ

สอดคล้อง 

-1 0 +1 

22 น าขอ้มูลนกัเรียนไปใชช่้วยเหลือ/พฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนรู้และ

ปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

   

23 จดักิจกรรมเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหา และส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนใหแ้ก่

นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 

   

24 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมกบัค่านิยมท่ีดีงาม    

25 ดูแล แนะแนว ช่วยเหลือ ผูเ้รียนทุกคนอยา่งทัว่ถึง ทนัการณ์    

ด้านที ่4 ด้านความสามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

26 จดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน และภายนอกหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อ                    

การเรียนรู้ 

   

27 ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบั

ผูเ้รียน 

   

28 ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ขอ้ตกลงในชั้นเรียน    

29 แกปั้ญหา/พฒันานกัเรียนดา้นระเบียบวนิยัในการสร้างวินยัเชิงบวก

ในชั้นเรียน 

   

30 ประเมินการก ากบัดูแลชั้นเรียน และน าผลการประเมินไปใชใ้น                              

การปรับปรุงและพฒันา 

   

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

      (.............................................................) 

          ผูป้ระเมิน 
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ส่วนที ่9 แบบประเมินความคิดเห็นของครูพีเ่ลีย้ง และ นักศึกษาครู                                    

ทีม่ีต่อการพฒันากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

 
ค าช้ีแจง 

1. เคร่ืองมือน้ีสร้างข้ึนเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาครู 
ท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

“PLEASE MODEL” 

2. ค าตอบในเคร่ืองมือน้ีจะน าไปเป็นขอ้มูลเพื่อการปรับปรุงใหก้ารพฒันากระบวนทศัน์ 

ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา “PLEASE MODEL”ท่ีพฒันาข้ึน

มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จึงไม่ส่งผลใดๆ ต่อตวัผูต้อบแบบสอบถาม 

3. เคร่ืองมือฉบบัน้ีมี  2 ตอน ไดแ้ก่  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
ตอนท่ี 2 การประเมินความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง นกัศึกษาครู ท่ีมีต่อการใชก้าร

พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา  
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ตอนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

1.1  ช่ือ-สกุล ............................................................................... ต าแหน่ง ......................................       
      เบอร์โทรศพัท ์(มือถือ)....................................................... E-mail .............................................. 
1.2  สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา1) สพป ..................................... เขต .............................................  
    2) สพม. .................................... เขต.............................................. 
1.3  วทิยฐานะ  1) ช านาญการ 2) ช านาญการพิเศษ 3)  เช่ียวชาญ 

 4) อ่ืนๆ โปรดระบุ ……..……. 
1.4  ประสบการณ์การสอน 1)  ต ่ากวา่ 2 ปี  2) 2-5 ปี 3)  มากกวา่ 5 ปี  
1.6 วฒิุการศึกษาสูงสุด 1)  ปริญญาตรี สาขา ........................................................................... 

 2) ปริญญาโท สาขา ............................................................................. 
 3) ปริญญาเอก สาขา ........................................................................... 
4) อ่ืน ๆ ระบุ ..................................................................................... 

 
ตอนที ่2 การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาครูทีม่ีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา 

โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งคะแนนรายขอ้ท่ีตรงกบัระดบัคะแนนความคิดเห็น
ของท่านท่ีมีต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตวทิยา ดงัน้ี 

5    หมายถึง    ครูพี่เล้ียง/นกัศึกษาครูมีความคิดเห็นต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

4    หมายถึง    ครูพี่เล้ียง/นกัศึกษาครูมีความคิดเห็นต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา อยูใ่นระดบั มาก 

3    หมายถึง    ครูพี่เล้ียง/นกัศึกษาครูมีความคิดเห็นต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

2    หมายถึง    ครูพี่เล้ียง/นกัศึกษาครูมีความคิดเห็นต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา อยูใ่นระดบั นอ้ย 

1    หมายถึง     ครูพี่เล้ียง/นกัศึกษาครูมีความคิดเห็นต่อการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการ
เรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
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รายการประเมิน 
ระดับ                

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน 
การเรียนรู้วชิาชีพครู (Professional learning community) เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะภาพทางจิตวทิยา 

      

2. มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ท่ีมีต่อการ 
พฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 

      

3.  เกิดสมรรถนะทางจิตวทิยา ท่ีมีต่อการพฒันากระบวน 
ทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู  

      

4. ไดรั้บขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขดา้นการจดัการ 
เรียนการสอนจากผูร่้วมพฒันาวชิาชีพครู ท่ีมีต่อการพฒันา
กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 

      

5. นกัศึกษาไดด้ าเนินการปฏิบติัตามแผนการ/ 
ปฏิทินการการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาไดร้ะบุไว ้

      

6. การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู  
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา ช่วยใหน้กัศึกษาครูได้
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นครู เจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพและ
สมรรถนะทางจิตวทิยา 

      

7. การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู  
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยาท าใหน้กัศึกษาครูรู้สึกวา่
ไม่ไดเ้ผชิญปัญหาขณะฝึกประสบการณ์วชิาชีพเพียงล าพงั 
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รายการประเมิน 

ระดับ                

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 
8. ความเหมาะสมในการน าแนวคิดมาใชใ้นการพฒันา 

กระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางจิตวทิยา 

      

9. การพฒันาวชิาชีพครูตามขั้นตอนสามารถใหค้รูบรรลุ 
ตามวตัถุประสงคแ์ละสะทอ้นถึงผูเ้รียน 

      

10. กระบวนการพฒันาวชิาชีพมีความเหมาะสม สามารถ 
ท าใหก้ารเรียนเรียนการสอนบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ 

      

11. ระบบสนบัสนุนการพฒันาวิชาชีพครูมีความเป็นไปได้       
12. มีความมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนมีความส าคญัและ 

จ าเป็นต่อการพฒันาวชิาชีพครูและสะทอ้นถึงผูเ้รียน 
      

13.  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ 
การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา 

      

14. ท่านคิดวา่การพฒันากระบวนทศัน์ชุมชนการเรียนรู้ 
วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยามีความคุม้ค่าใน
ระดบัใด 

      

15. ภาพรวมหลงัจากในการพฒันากระบวนทศัน์ชุมชน 
การเรียนรู้วชิาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวทิยา มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพฒันาวชิาชีพครูผูเ้รียนได้
เป็นอยา่งดี 

      

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

 

ภาพประกอบผลการสังเกตและบันทกึพฤติกรรมการสอนของครู                                                                 

และพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียน 
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ผลการสังเกตและบันทกึพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 22 พฤติกรรมนกัเรียนไดล้องปฏิบติัโดยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 23 พฤติกรรมครูในการช่วยเหลือแนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรมของนกัเรียน 
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รูปท่ี 24  พฤติกรรมท่ีครูเปิดโอกาสใหต้วัแทนออกมาน าเสนอ ครูคอยใหค้  าแนะน า  

ผลงานนกัเรียนให้ดีมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 25 พฤติกรรมท่ีครูเรียกตวัแทนมารับอุปกรณ์ 
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รูปท่ี 26 พฤติกรรมท่ีครูมีการสาธิตในกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนท า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 27 พฤติกรรมท่ีครูอธิบายวธีิการพร้อมทั้งกระตุน้เช่ือมโยงกบักิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมเดินดูการท างานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 
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รูปท่ี 28 พฤติกรรมการสอนของครูท่ีให้นกัเรียนร้องเพลง ท าท่าประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 29 พฤติกรรมการตอบสนองท่ีน่าสนใจ ต่ืนเตน้ มีความอยากท าในกิจกรรมของนกัเรียน 
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รูปท่ี 30 พฤติกรรมท่ีครูให้นกัเรียนออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกุล   นางอญัชลี   แสงอาวธุ   
ทีอ่ยู่ หมู่บา้นวลิล่าธารา 41/49 หมู่ท่ี 3 ต าบลมะขามเต้ีย  

อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000 
ทีท่ ำงำน หลกัสูตรกลุ่มสาขาจิตวทิยาและการแนะแนว    

คณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ประวตัิกำรศึกษำ 

พ.ศ.2549 ส าเรจจการศกกษาศกกษาศาสตร์บณัฑิต 
วชิาเอกการสอนภาษาไทยมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

พ.ศ. 2552 ส าเรจจการศกกษาศกกษาศาสตร์บณัฑิต  
จิตวิทยาการศกกษาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

พ.ศ. 2556 ศกกษาต่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาหลกัสูตรและการสอน กลุ่มวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 
คณะศกกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม   

 
ประวตัิกำรท ำงำน 

พ.ศ. 2549 - 2550 ครูผูส้อนวชิาภาษาไทย โรงเรียนพระหฤทยัเชียงใหม่ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2550 - 2552 ครูผูส้อนวชิาภาษาไทยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2553 - ถกงปัจจุบนั อาจารยก์ลุ่มสาขาวชิาจิตวทิยาและการแนะแนว  
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
อาจารยพ์ิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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